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 الفصل األول
 عناصر التصميم ومكمالتها

 :األهداف 

 أن يدرك الطالب الغاية من دراسة المكمالت ودورىا في فن الديكور. -1

مع العناصر اليندسية وتناسباتيا في التكوينات أن يتعمم الطالب التعامل  -2

 الشكمية والمونية.

 

 محتويات الفصل األول

 

 عناصر التصميم ومكمالتيا -

 أدوات الزينة -

 التصميم الداخمي -

 عناصر التصميم الداخمي -

 أشكال الفضاءات -

 توظيف المون في الفضاءات الداخمية -

 أسئمة الفصل األول -
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 : عناصر التصميم ومكمالتها

المكمالت تعرف عمى أنيا عناصر تكميمية وتجميمية لمفضاء الداخمي كما أنيا تعرف           
العناصر التعريفية لمفضاء الداخمي وتؤكد الصفات الجمالية أيضًا عمى أنيا العناصر التي تكمل 

لمفضاء الداخمي. وتؤدي المكمالت دورًا بارزًا في تأسيس الترابط بين الفضاء وشاغميو من خالل 
خمق الشخصية والسمات األساسية لمفضاء الداخمي. كما أنيا إحدى الوسائط التعبيرية بين 

مممسيا وطرزىا وقياسيا تسيم في إعطاء الفضاء معنى الفضاء ومستخدميو فشكميا ولونيا و 
 تعبيريًا وصفة مميزة لو.

أن غاية المصمم تحقيق بيئة داخمية ضمن فكرة تصميمية معبرة عن الوظيفة األساسية          
لمفضاء والقيم الجمالية لو. معالجًا بذلك جميع التفاصيل البسيطة والدقيقة في الفضاء الداخمي. 

الغاية البد من محاور أساسية تمكن المصمم من الوصول إلى اليدف التصميم  ولكي تحقق
 الداخمي ىذه المحاور ىي:

 وظيفة الفضاء وطبيعة الفعاليات األخرى المطموبة من قبل مستخدمي الفضاء. -1
مراعاة الناحية التعبيرية في خمق بيئة داخمية محددة ذات حس جمالي ىو ىدف في حد  -2

ارتباطو بوظيفة الفضاء غالبًا وبالتكامل معو يمكن تحقيق ما ذاتو عمى الرغم من 
مطموب لمستخدمي الفضاء بما يتالئم مع احتياجاتيم وعاداتيم وتقاليدىم اإلجتماعية 

 واألنسانية.
مراعاة العامل االقتصادي والتقني أيضًا، ولجعل ىذه المحاور قابمة لمتحقق ضمن  -3

مرتبطة مع بعضيا ببعض يجب التعامل الفضاء الداخمي ىنالك مقومات تصحيحية 
معيا عمى أنيا متكامل ووحدة واحدة وليست اجزاء مفردة حيث تؤثر جميعيا عمى شكل 
الفضاء الذي يروم المصمم بموغو وفكرتو التصميمية التي يبحث عن ايصاليا إلى 

 . مستخدمي الفضاء
 ويمكن تصنيف المكمالت إلى:

والساعات والخزفيات  (Tables Lamps)مثل قطع اإلنارة الفنية  (Utilitarian)تقنية  -1
 التي تعكس شخصية شاغمي الفضاء والستائر واألغطية كما في الشكل.
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التي تثري الفضاء وتخدم أغراضًا أخرى مثل التفاصيل المعمارية  (Incidental)الثانوية -2
ل وألوان وسطوح قطع وتعبر عن كيفية ترابط المواد المستعممة مع بعضيا وكذلك أشكا

 األثاث المستعممة في التأثيت الداخمي كما في الشكل.
التي تبيج النظر والفكر وتضيف التشويق والجمال إلى الفضاء  (Decorative)التنرينيو  -3

التي تحوي  (collections)والمجموعات  (Art work)الداخمي وتتضمن العمل الفني 
التي تجمب معنى لمحياة والنمو إلى  Plantsمعاني فردية وشخصية كذلك النباتات 

 . الفضاء الداخمي وأخيرًا القطع الفنية كما في الشكل
 

 : أدوات الزينة

ال يكتمل التصميم الداخمي إال بعد وضع كل األدوات المساىمة فيو داخل الغرفة حيث          
البسيطة والمرايا وخزائن الكتب أن التصميم ال يبدو موحدًا إال بإضافة أدوات كالساعة والحواجز 

والنباتات والصور وتضيف مثل ىذه األدوات عناصر الخط والمون والشكل الالزمة لمغرفة كما 
توفر المساحة وتغيرات في الضوء والظل تنوعًا في الغرفة حيث تساعد في توفير التوازن وااليقاع 

ى الوحدة والتنوع التي التحقق اال والتأكيد لزينة باىتة، وتقيم التوازن بين النسب عالوه عم
 . بمعالجات الجدران واألثاث والسقف واألرضية

أن اختيار األدوات وترتيبيا يكمل زينة المنزل نتيجة استخدام عناصر التصميم وتطبيق       
مبادئو. ومن أدوات الزينة الصور والحوادز البسيطة والوسائد والشموع والمرايا والكتب وأن 

األغراض الشخصية في الزينة التي تعكس شخصية وذوق مستعممييا. يفترض  األدوات ىي
 : ومن األدوات انسجام األدوات و المفروشات مع نمط اليندسة المعمارية

: وتتضمن األدوات العممية مثل رفوف ومرايا وخزائن وساعات في حين  أواًل: األدوات الجدارية
ممصقات والمرايا والصفائح المعدنية الرقيقة وحامالت أن أدوات الزينة الجدارية تشمل الصور وال

 المصباح الجداري.
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 .1كما في الشكل  : ينصح باستخداميا بحيث تكون منسجمة مع الزينة المعمارية الساعات -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منسجمة مع لون الجدار ساعة جدارية  1الشكل                    

كما في الشكل  : تستخدم المرايا إلظيار الغرفة أوسع من حجميا بتثبيتيا قرب نافذة المرايا -2
أو في زاوية قائمة أمام زاوية الغرفة ومن المرايا العممية التي توضع في الحمامات ،  2

كثر أستعمااًل في غرف الجموس ليإيحاء األأما المرايا ، وغرف التبديل وفي غرف النوم
  التساع .بأ

 

 

 

 

 

 

 

  

 مرآة جدارية مقابمة لمنافذة 2الشكل                         
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: يجب أن تكون مالئمة لممساحة الموجودة بحيث أن الرفوف ترتفع من األرض إلى الرفوف -3
كما في   السقف تقمل من حجم الغرفة مما يجعل مواقع الرفوف أفضل من ايجاد خزائن كبيرة

 .3الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رفوف جدارية 3الشكل                                   

أن األلوان الفاتحة تكون خمفية  ، : وىي عمى أنواع منيا الزيتية والمائية والفوتوغرافيةالصور -4
غالبًا تأخذ المساحة لونًا أعمق قمياًل من أفتح ،  4كما في الشكل جيدة لمرسومات الرقيقة 

 األلوان خالية في الصورة قميل فيفضل الخمفية أعمق قمياًل.لون من الصورة اما لو كانت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين لون الخمفية والموحة  4الشكل                           
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 . وتسعتمل التماثيل وقواطع خفيفة والتحف والنباتات والوسائد : : أدوات األرضية ثانياً 
وىي أدوات غير عممية ويجب أن تكون متناسبة مع الزينة اإلجمالية لمغرفة  التماثيل: -1

 . خصوصًا األثاث ومع المفروشات
: تعتبر من األدوات العممية حيث تقطع االتصال البصري بين ركن واخر وإلخفاء  القواطع -2

متصمة  معالم غير مرغوب بيا.وتكون عمى أشكال أما ثالثية أو أربع أو خمسة وحدات لوحية
ببعضيا بواسطة مفصالت وتكون وتغطييا أما ورق أو لوحات زيتية أو مصنوعة من خشب أو 
الزجاج الشفاف والبالستك أو الجمد ويجب أن تكون منسجمة ويكون تطابق بين مادة الحاجز أو 

 .  5كما في الشكل  مواد الزينة في بقية الغرفة
 

 

 

 

 

 

 

 القواطع في الديكور 5الشكل 

األدوات العممية وزينة تستخدم إلضافة المون والشكل عمى الغرفة وأثاثًا  ىي من الوسائد: -3
وتكون عمى أشكال مختمفة منيا الدائري والمربع والمثمث والمستطيل وانسجة مختمفة وباالمكان 

كما في  استعمال وسائد األرضية لقطع خطوط األثاث المتماثمة ولتوفير مجال جموس أكبر
 .6الشكل 

 

 

 

 

 

 

 الوسائد في االديكور 6الشكل                                     
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تعتبر النباتات وسيمة حية وحيوية حيث تضفي الوانيا الممل في كثير من المنازل  : النباتات -4
 .7كما في الشكل  حيث تحتاج لبعض العناية لحاجتيا إلى اإلضاءة المالئمة لكل النباتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبات اجواء داخمية 7الشكل 

عند اختيار أدوات الطاولة وترتيبيا بحيث تتصل بالخمفية اإلجمالية  : : أدوات الطاوالت ثالثا  
لمحيطيا ومساحتو ويجب أن يكون األختيار صحيح وطريقة وضعيا مع أختيار الشكل والمون 

ازن واالرتفاع والتناسب مع والمساحة مع أخذ بنظر االعتبار في عممية ترتيبيا إلى فاعمية التو 
 الزينة.

تعتبر الشموع والشمعدانات أداة زينة من حيث الشكل والمون وأنيا تضيف ميزة  : الشموع -1

 . 8كما في الشكل  ضوئية ناعمة لمغرفة

 

 

 

 

 

 

 شمعدانات الشموع في فن الديكور 8الشكل                                
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أن  ، األىتمام بأنسجام خطوط األبنية الزجاجية وشكميا مع الطاولةأن  : اآلنية الزجاجية -2
األنية الزجاجية البسيطة التركيب والشكل تنسجم مع أكثر التصاميم العصرية أما األنية المزخرفة 

 . ترتبط باألثاث أو حقبة زمنية تاريخية سابقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنية زجاجية 9الشكل 

 . الشراشف في اختيارىا تطابقيا لونا وفقًا وشكالً : يجب انتقاء  الشراشف -3

  

 شراشف طاوالت 10الشكل 
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 : التصميم الداخمي

يعرف بأنو التخطيط واالبتكار والتنظيم الواعي لمدرك لمفضاءات الداخمية ضمن القشرة           
االجتماعية ويرتبط الداخمية لممبنى التي من صنع األنسان. ويعكس بصورة مباشرة الذوق والثقافة 

وكذلك يعنى  ، بالعمارة فأحدىما يكمل األخر ويكونان وحدة جمالية لاليفاء بالغرض المراد لممبنى
التصميم الداخمي ىو التخطيط والتنظيم لمفضاءات الداخمية التي تمبي الحاجات األساسية من 

فعاليات مستخدمييا وادراكيم ليا فضاًل عما تتركو من تأثير في مزاجيم  عمى مأوى وحماية وتؤثر
ييتم التصميم الداخمي بوضع المخططات والتصاميم لمحيز الداخمي من األبنية و   وشخصياتيم

 .  وفق المعايير الفنية والمعمارية
ن لتوفير بيئة غاية تمبي احتياجات اإلنسا (Interior Design)يحقق التصميم الداخمي          

أذن ىو تطبيق لفكرة ذات تعبيرية محددو تعالج الفضاءات ،   مريحة لمستخدمي الفضاء الداخمي
الداخمية لألبنية فضاًل عن تذليل وحل المشاكل التصميمية عمى وفق اعتبارات ومتطمبات 

ومرتبطة  الوظيفة والجمال واالقتصاد والسالمة واألمان من أجل تكوين بيئة متكاممة داخميًا،
بالخارج وتفي باألغراض التي صممنا من أجميا مع األخذ بنظر األعتبار الميول واألختيارات 

وعمى ، الخاصة بمستخدمي الفضاء الداخمي مستندًا لبيئة الثقافية واإلجتماعية والطبيعية والدينية
 المصمم الداخمي مراعاة االعتبارات التالية قبل البدء في التصميم:

 معماري لممكانات بشكل عام.الطراز ال -1
 وظيفة المكان وقياساتو. -2
 دراسة اساليب اإلضاءة والتيوية. -3
 األلوان المناسبة لمفضاء الداخمي. -4
 األقتصاد بالتكاليف. -5
 الزمن وجمال المنظر وجودة التصميم. -6
معرفة ذوق وعادات صاحب التصميم وامكانياتو المادية مع أخذ رأيو مسبقًا عند حساب  -7

 ولية.التكاليف األ
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 :عناصر التصميم الداخمي 

ىناك عناصر تحدد الفضاءات الداخمية من جدران وأرضية وسقف وأعمدة أذ تعد ىذه          
العناصر تركيبو لممعنى، وتحدد الصفات العامة الرئيسة لمفضاءات الداخمية كالمساحة واالرتفاع 

مثل )األبواب والشبابيك والساللم( وىناك والييئة وأسموب ال الفضاءات الداخمية وعناصر انتقالية 
 عناصر غير أنشائية مثل األثاث واإلضاءة أو المون أو المواد والمكمالت.

من خالل تنظيم ىذه العناصر التي يتعامل معيا المصمم الداخمي بأسموب معين لتحقيق 
 الجمالية التي ىي من أىداف التصميم الداخمي.

 : تركيبية: العناصر األنشائية وال أوالً 
وىي السطوح المنبسطة )المستوى األفقي السفمي( التي تمثل  : The Floorاألرضيات  -أ

قاعدة الفضاء الداخمي تتحرك بالدرجة األساس ونضع مختمف األثاث واألثقال، وتستند العناصر 
األخرى ليا كالجدران والسقوف لذلك يجب أن تتميز بالمتانة واالستقرار والشعور باألمان وسيولة 

 (Areas)دىا بالتحمل وتستعمل ارضيات في تحديد المساحات التنظيف والصيانة. تتميز موا
ألداء فعاليات خاصة داخل الفضاء ويتم ذلك من خالل االختالف في مواد االنياء كالبالط 
والخشب والمرمر ... الخ وفي المون والمممس ولتقميل مقياس الفضاء الداخمي فقد يمكننا 

أو ضيق أو أطول أو أعرض حسب التصميم. استخدام االرضيات لالييام بأن الفضاء واسع 
وتعد األرضيات من العناصر األفقية وتستخدم في تحديد وتعريف مناطق ذات فعاليات خاصة. 
فاستخدام التدريجات أو االختالف في مواد األنياء أو األلوان أو المممس ألجل تحقيق ذلك 

 .11كما في الشكل  التحديد

 

 

 

 

 

 

 

 التصميم الداخمياالرضيات في  11الشكل 
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وقد تستخدم الزخارف لتحديد مساحة معينة أو ممر معين لمحركة وعند وجود اتجاىات         
أو خطوط األرضية فأن ذلك يؤثر في ادراكنا لنسب األرضية طواًل وعرضًا أو بحسب أتجاه 

 .12 الخطوط المستعممة، وتحتوي ىذه الزخارف عمى رموز ومعاني تعبيرية كما في الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زخرفة االرضيات المزخرفة 12الشكل 

توجد أرضيات ثانوية ذات مواصفات ومواد معينة تستعمل لمتقميل من مستوى الفضاء         
أو يمكن استخدام الفضاء المحصور ،  13كما في الشكل  تستخدم كمصدر ليإنارة الصناعية 

 . بين كفضاء لمد الخطوط الكيربائية وااللكترونية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرضيات ثانوية 13الشكل 
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 بعض المعالجات لألرضيات:
السجادة الممتدة من الجدار إلى الجدار حيث يعطي أرض الغرفة كميًا يوحي بأتساعيا نظرًا  -1

 .14كما في الشكل  لتواصل المون والنسيج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجاد االرضيات 14الشكل 

حيث يكون عمى أشكال  4.5* 3.6و  1.5*1تعمل السجادة الذي يتراوح حجمو بين  -2
مختمفة مربعة أو مستطيمة أو مستديرة أو بيضوية أو حرة بعمق حيث يؤكد موقعيا بالمون 

 والتصميم.
  

 سجاد بيضوي لالرضيات 15الشكل 
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 سم .222ىنالك سجاد يترك فسحة بينيا وبين الجدران تصل إلى  -3
بنقوشات صغيرة تتناسب الغرف الصغيرة في حين أن أختيار انسجة السجاد المزخرفة  -4

 .16كما في الشكل  الزخارف والنقوشات الكبيرة تتناسب مع الغرف الكبيرة والواسعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السجاد المزخرفة بنقوشات 16الشكل 

: وىي من العناصر المعمارية العمودية الضرورية واألساسية  ((The Wallsالجدران  -ب
الداخمي السنادىا لمسقف وتشكيل واجيات المباني وتوفير الحماية والخصوصية في لمفضاء 

الفضاءات الداخمية التي تطوقيا فضاًل عن تحديدىا حجم الفضاء الداخمي أو شكل الغرفة حركة 
، وىناك من ضمن الجدران القواطع الثابتة والقواطع  اإلنسان وتفصل كل فضاء عن األخر

بالمرونة والحرية العالية في التغيير والتشكيل وتكون بألوان ومواد متعددة ،  المتحركة التي تتميز
تعد الجدران أكثر عناصر الفضاءات الداخمية أىمية نظرًا ألنيا أكثر العناصر التي تشاىدىا 
العين أو التي تقع عند مستوى البصر نسبة إلى العناصر األخرى )األرضية والسقف( لذلك فميا 

وىي كاآلتي حيث يمكن توظيف الجدران كجزء من األثاث الداخمي، وذلك من  وظائف متعددة
 : خالل
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 . زيادة سمك الجدار يستخدم كمكتبة أو أماكن لمجموس  -1
يؤثر مممس الجدران في كمية الضوء والصوت التي يمتصيا فالجدران الصقيمة تعكس   -2

 . كمية أكبر من الضوء والصوت عكس الجدران الخشنة المممس
تؤثر األلوان المستعممة في الجدران عمى حرارة وبرودة الفضاء الداخمي فاأللوان الدافئة   -3

تنشر الدفء بينما األلوان الباردة تعطي الشعور بالبرودة واأللوان الفاتحة تزيد من اتساع 
 .17وكما في الشكل  الفضاء عكس األلوان الغامقة

يمكن أن يكون الجدار بحد ذاتو لوحة فنية أو قطعة غنية تعطي معاني وقيم جمالية   -4
لمفضاء الداخمي ويمكن أن يضم مجموعة أشكال وأعمال فنية لتصبح خمفية لألثاث 

 .والعناصر الموجودة ضمن الفضاء الداخمي 
 

 : معالجة الجدران
 العيوب اليندسية. تعمل أوراق الجدران عن أخفاء الجدران المشوىة أو تمويو -1
يعمل ورق الجدران عمى أظيار الغرفة الضئيمة األثاث مزدحمة بالمفروشات حيث يعمل  -2

 عمى تحويل األىتمام بعيدًا عن قطع األثاث.
يعمل الطالء الفاتح من توسع حجم الجدران عكس األلوان الجدران الغامقة حيث تعمل  -3

 عمى تقميل من حجم الجدار.
من الجدار وىي تضع غاليًا عمى أحد جدران الغرفة بحيث  تعد صور الجدار مساحة -4

تعمل عمى التوازن أو عن طريق طالء أو ممئو بأوراق الجدران التي تناسب المفروشات 
 شكاًل.

 يفضل استخدام الرسوم الكبيرة في الغرفة الكبيرة وعكسو في الغرفة الصغيرة. -5
في الغرف الصغيرة عكس أوراق  يمكن اختيار تزين ورق جدران ذات رسوم دقيقة المعالم -6

 الجدران الذي يحوي عمى معالم كبيرة لمغرف الكبيرة.
 تستخدم الرسوم الموحية بصعود الخطوط عمى الجدران الضيقة المرتفعة. -7
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 عالقة لون الجدار باالثاث 17الشكل 

  (The Ceiling)السقف  -ج 
ىو المستوى األفقي األعمى ويمتمك من الناحية البصرية األىمية الثانية بعد الجدران في         

تحديده، إذ يحدد ارتفاع الفضاء الداخمي فيو المستوى األكثر بعدًا عن شاغل الفضاء الداخمي 
وية فالسقوف المرتفعة تعطي الشعور بالرسمية واالرتفاع والحرية والتي ،ويوفر الحماية الفيزياوية 

والفخامة، أما السقوف الواطئة توحي بااللفة واالحتواء والخصوصية وأن التدريج في ارتفاعات 
 . السقف يعرف بأنو حدود فضائية جديدة في كل ارتفاع

ويمكن تحقيق تغيرات بصرية خادعة لمنظر في ارتفاع السقف عن طريق استخدام المعالجات 
ضاءات ذات السقوف العالية يمكن استخدام الوان غامقة البصرية كالمون أو مواد األنياء ففي الف

لتقميل االرتفاع والعكس صحيح كذلك أمكانية استعمال مواد مممس خشن في السقف لتقميل 
، وىناك سقوف غير انشائية )سقوف ثانوية( ذات أشكال مختمفة أو متشابية لمييكل   االرتفاع

التحكم بارتفاعيا واالفادة منيا في أخفاء فضاء  األنشائي لمفضاء ومركبة من مواد متنوعة ويمكن
محصور بينيا وبين الييكل األنشائي، إذ تخفي عيوب السقف األنشائي وتستخدم لمخزن وأخفاء 

يتضح أن تعدد األسالك والخطوط الكيربائية والميكانيكة وتثبيت مصادر اإلضاءة الصناعية ، 
في توفير الحماية داخل الفضاء وغرضًا جماليًا في السقوف وتنوعيا بالنياية تؤدي غرضًا وظيفيًا 

تزويد مصادر اإلضاءة أو الزخارف أو التكوينات اإلضافية وغرضًا تعبي السعة واالحتواء 
 . 18كما في الشكل   والرزانة أو البساطة
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 معالجة السقف في التصميم الداخمي 18الشكل 

 معالجات السقف ارتفاع وانخفاض السقف :
 طالء السقف بمون قاتم كالرمادي أو األزرق أو األخضر ليبدو السقف أقل أرتفاعًا. -1
 عمل ديكورات جبسية لمسقف أو وضع اسقف مستعارة. -2
 استخدام اإلضاءة الموجية من األعمى لألسفل. -3
 عند معالجة السقف المنخفض طالء السقف والجدران بمون واحد. -4
 الوان غامقة لمحائط وفاتحة لمسقف.كون الفضاء واسعًا جدًا يمكن استخدام  -5
يمكن وضع قطع أثاث ونباتات تمدد بشكل طولي في أو وضع خطوط طولية عمى  -6

 الجدار.
 وضع المرايا كبيرة لمسقف أو استخدام اإلضاءة الموجية من األسفل إلى األعمى. -7
تعمل االسقف المطمية بمون داكن عمى األقالل من أرتفاع السقف عكس األسقف  -8

 بألوان الفاتحة حيث تعمل عمى زيادة  المطمية
تعمل الخطوط األفقية عمى تخفيض ارتفاع السقف عكس الخطوط التي تزيد من ارتفاع  -9

 السقف.
 وضع الصور الزيتية وضعيا بصورة عرضية تقمل من أرتفاع السقف. -12
 . الزخرفة اسفل الجدار من أرتفاع السقف - 11
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 : ثانيًا: العناصر األنتقالية 

: ىي أحدى العناصر اإلنتقالية التي تربط وفيزياويًا فضاء  (The window)لنوافذ ا -أ
بأخر الداخل بالخارج بصورة رئيسية فضاًل عن أنو يعطي حجم النافذة معاني كثيرة لمفضاء 
الداخمي بينما النوافذ الكبيرة تحقق السعة ويرحب بالمشاىدة من خالليا. يمكن معالجة النوافذ 

اإلضاءة والرؤيا من خالل استخدام النباتات والرسم عمى الزجاج .... الخ شفاف بتقميل 
 .19كما في الشكل  وأخرى سميكة

 : ومن معالجات النوافذ ىي
 . تسمح لمضوء واليواء بالدخول لمفضاء الداخمي -1
 . توفر أمكانية الرؤية من فضاء ألخر وتربط الداخل بالخارج -2
 . في الغرفةتؤثر عمى طريقة توزيع األثاث  -3
 . تعرف الفضاء الداخمي من خالل حجم وشكل النافذة -4

  

 جنافذة من الخار  19الشكل 
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: وىي ممرات ليإنتقال الفيزيائي بين فضائين وتحدد طبيعة (The Doors)األبواب  -ب 
استخدام الفضاء من خالل تصميميا وتركيبيا وموقعيا وتسيطر عمى المنظر من فضاء ألخر 

يعتبر الباب .  وتيارات اليواء واألبواب داللة خاصة ومعينة  الضوء والصوت والحرارةوانتقال 
فالباب الصغير  ، رمزًا إذ إن بشكمو ومقاسو يعرف نوع الفضاء الذي عمى وشك الدخول إليو

والمعالجات البسيطة يرمز إلى فضاءات خاصة أما الباب الكبير الذي يحتوي عمى معالجات 
تربط األبواب بين الفضاءات الداخمية بين الداخل ،  مدخول إلى فضاء عاممعينة فيو رمز ل

والخارج حيث تؤثر األبواب عمى نمط الحركة وطريقة توزيع األثاث والفعاليات ضمن الفضاء 
 . انواع متعددة لالبواب  22في الشكل  و الواحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع متعددة لالبواب 20الشكل 
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 تنقسم األبواب إلى: 
: ىي المداخل الرئيسية لممبنى وغالبًا ماتكون بأرتفاع ثابت ويزيد  األبواب الخارجية -1

عرضيا تبعًا الستخداميا وتصنع من األخشاب الطبيعية الطرية أو الصمبة أو األخشاب 
في  المصنعة وكذلك من مواد أخرى كالحديد واأللمنيوم وتتحرك لمداخل بواسطة مفاصل كما

أبواب المنازل أو لمداخل والخارج )أبواب (متأرجحة كما في أبواب الفنادق والمعارض 
 باب سور خارجي . 22باب مبنى خارجي والشكل  21وكما في الشكل والمطاعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب مبنى خارجي 21الشكل                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب سور خارجي 22الشكل 
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: تكون عادة غرف الفضاءات الداخمية أي غرف النوم والحمامات  األبواب الداخمية -2

  . والمطابخ والصالونات

 ابواب داخمية 23الشكل 

: ىي ممرات لالنتقال العمودي بين مستويات البناء المختمفة وظيفة (The Stairs)الساللم  -ج
والصعود الذي يتعمق بأرتفاع وعرض كل سممة فالسمم ذات ىذه الساللم ىي األمان ىولة النزول 

درجات قميمة االرتفاع والواسعة تعطي أنطباعًا م أما الدرجات الضيقة العالية االرتفاع تقودنا إلى 
 اماكن خاصة.

 

 

 

 

 

 

 سمم داخمي 24الشكل  



21 
 

 :ثالثًا: عناصر غير أنشائية 
: أن األثاث يتعمق كميًا باألثاث بالتصميم الداخمي حين يمعب (The Furniture)األثاث    -أ

من خالل شكمو وخطوطو ومقياسو والوانو وترتيبو دورًا ميمًا في أعطاء الصفات والخواص 
الفضاء الداخمي وتنقسم األنواع الرئيسة التي تقع تحتيا جميع أنواع األثاث المعروفة وىي أثاث 

لألثاث في الشكل والمون، ،  أثاث النوم –أثاث الخزن  –العمل أثاث  –الطاوالت  –الجموس 
فاألثاث الذي يحتوي عمى انحناءات في تصميمو حيث يعطي احساسًا بخفة الفضاء وانسيابيتو 

 . عكسو األثاث ذو الزوايا الحادة
حيث يمعب تنظيم األثاث دورًا ميمًا في الفضاء الداخمي فضاًل عن امكانية الحركة 

 من الفضاء الداخمي.بسيولة ض
 ةتتخذ تنظيمات وترتيبات األثاث أشكال وىيئات عدة منيا:

 .Straight line groupingالتنظيم الخطي المستقيم  -1
 .U shaped groupingsالتنظيم عمى ىيئة الحرف  -2
 .L  shaped groupingsالتنظيم عمى ىيئة الحرف  -3
 .Paraller groupingsالتنظيم المتوازي  -4
 .Circular groupingsري الشكل التنظيم الدائ -5
 .Box shaped groupingsالتظيم الصندوقي  -6

الشكل ىو مجموعة من الخطوط المتعددة والمتنوعة في عددىا واتجاىاتيا لتكون السطح أي 
الشكل المستطيل والمربع والمنحني والدائري أي شكل ىندسي وغير ىندسي في التصميم 

 الداخمي.
 بناء الفضاء الداخمي:

يتحدد النظام األنشائي ألي مبنى بسبب الصفات اليندسية لممواد المستخدمة وطريقة استجابتيا 
لمقوى المسمطة عمييا ويكون النظام األنشائي دور في ابعاد ونسب وطرق ترتيب الفضاءات 

 الداخمية وعالقتيا ضمن غالف المبنى.
العمود ىو الذي ينقل النظام البنائي الخطي: يعتمد عمى العمود كعنصرين اساسين ف -1

القوى من األعمى إلى األسفل عمى طولو أما فيوالعنصر األفقي الذي ينقل القوى ب طولو 
إلى المساند الجانبية. حيث يتميز بمرونتو العالية ويسمح باإلضافة والزيادة والتحوير بحسب 
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كانية التحرر الحاجة واالستعمال يتيح النظام مخططًا شبكيًا يسمح بتكرار الفضاءات مع أم
 في شكل القواطع واتجاىاتيا دون الحاجة إلى نظام انشائي.

النظام البنائي السطحي: يشكل الجدار الحامل لألثقال والصبة األفقية العنصران البنائيان  -2
الرئيسيان في ىذا النظام حيث تقوم الجدران بالتعرف الفعمي لمحدود الفيزيائية لمفضاء 

 والخصوصية. الداخمي حيث يوفر الحماية
النظام البنائي المركب: ىو األكثر استخدامًا لمفضاءات ألن استعمال أي نظام لوحده لو  -3

حسناتو وسيئاتو تبعًا لحجم وموقع المبنى المراد أنشائو والغرض منو إذ يتم جمع أكثر 
من نظام واحد بتكوينات وتنظيمات مختمفة ومتعددة ويحدد كل من األنظمة المذكورة 

 الفضاءات الداخمية ذات شخصية متميزة وصفات خاصة. نوعًا من

 : أشكال الفضاءات
 اشكال الفضاءات الداخمية وذلك حسب ومن األشكال اآلتية:

المربع: ىو الذي تتساوى أبعاده في الفضاءات ويعطي انطباعًا بالثبوت والرسمية  -1
كما يمكن تقميل  والمركزية ويمكن أن تعزز المركزية عند تسقيف الفضاء بقبة أو ىرم

المركزية أو كسرىا بمعالجة السقف بشكل غير متناظر أو معالجة جدران أو أكثر بشكل 
 يختمف عن الجدران األخرى.

المستطيل: يزيد فيو الطول عن العرض بنسبة مختمفة ويعطي مرونة أكبر في االستخدام  -2
رض بنسبة كبيرة. ويمكن تقسيمو عمى فضاءات عدة بسيولة عندما يزيد الطول عن الع

 وتعطي الفضاءات المستطيمة إمكانية كبيرة في المعالجة والتحوير وبطرائق متعددة.
المنحنية: وىي تتدرج من الدائرة البسيطة إلى الشكل البيضاوي إلى األشكال الحرة حيث  -3

حركية أن الدائرة ىي الشكل األكثر ثبوتًا ومركزية وأقتصادية. أما الشكل البيضاوي فيو أكثر 
من الشكل الدائري ومن أىم صفات الفضاءات المنحنية أنيا تقود العين مع حركة المنحني 
وىي من الداخل تقود العين إلى مركز الشكل المنحني ومن الخارج بعيدًا عنو وتتطمب ىذه 

 الفضاءات المنحنية تأثيثا خاصا.
كن أن نجدىا بشكل أجزاء المثمثة: وىي من الفضاءات قميمة االستعمال بصورة عامة ويم -4

 من فضاءات ذات أشكال مضمعة )مربعة أو مستطيمة(
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 :  توظيف المون في الفضاءات الداخمية
ىي أحد مراحل التصميم الداخمي حيث يقوم المصمم الداخمي بتنظيم األلوان حتى تحقق         

الضوئية وتباين الشدة وتباين التصميم الجيد ويتحقق ىذا التنظيم عن طريق تباين المون والقيمة 
الفواصل بين األلوان فاأللوان النقية أكثر استخدامًا من األلوان القاتمة حيث أن األلوان القاتمة 
تحتاج إلى شدة إضاءة حيث يعتمد التنظيم الموني عمى الوحدة عن طريق ىيمنة الشكل أو المون 

الوحدة. أن عممية التصميم الداخمي أو المساحة أو ىيمنة الفاصمة بين لونين والحصول عمى 
لمفضاءات الداخمية تبدأ بالسطوح الكبيرة في الفضاء كالجدران والسقوف واألرضيات والتي غالبًا 
تأخذ قيمة لونية حيادية ثم يأتي دور العناصر الثانوية لقطع األثاث بعدىا يأتي دور العناصر 

ميتيا عمى جذب االنتباه ومدى تأثير قوة المون التكميمية في الفضاء والتي تمكن قوة المون في قاب
 ليذا الفضاء فعمى المصمم األىتمام في التنظيم والترتيب.

فيما يتعمق باألرضيات يفضل األلوان الداكنة أو الغامقة ألنيا تعطي األحساس باألمان أما       
تحة تعكس اإلضاءة األلوان الباردة تعطي تأكيد عمى األحسايس بنعومة األرضية فاأللوان الفا

الساقطة عمى سطوحيا وتساعد عمى جعل الفضاء الداخمي يبدو أكبر أما األلوان الغامقة فتمتص 
اإلضاءة الساقطة فتبدو أصغر أما بالنسبة لمجدران فاأللوان الفاتحة تعكس الضوء بفعالية وتزيد 

رفة أما بالنسبة لمسقوف من اإلحساس بإتساع الغرفة في حين األلوان الدافئة تقمل من مساحة الغ
فأنيا تقمل من أرتفاع السقف أما السقف الصقيل ذو األلوان ذات الشدة القوية يستحسن استعماليا 
في أمان الحركة واألماكن ذات اإلقامة القصيرة في الممرات وفي فضاءات االستقبال واأللوان 

 دارس.ذات الشدة القميمة تستخدم في غرف الجموس والمكتبات وقاعات الم
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 أسئلة الفصل األول

 
 عرف كل مما يأتي: (1س

 -6الساللم.  -5السقف.   -4التصميم الداخمي.   -3القواطع.   -2المكمالت.   -1
 النوافذ. -8النظام البنائي المركب.    -7النظام البنائي السطحي.  

 ؟ ( كيف يمكن تصنيف المكمالت2س
 المصمم الداخمي قبل البدء بالتصميم؟( ما هي األمور التي يجب أن يراعيها 3س
 ( كيف يمكن توظيف الجدران كجزء من األثاث الداخمي؟ وكيف يمكن معالجة الجدران؟4س
 ( عدد العناصر االنتقالية؟5س
 ( عدد أقسام األبواب مع الشرح؟6س
 ( كيف يمكن توظيف المون في الفضاءات الداخمية؟ وضح ذلك بالتفصيل7س
 ؟  الفضاءات الداخمية( ماهي أشكال 8س
 

 العممي:

 ؟ ( كيف يمكن معالجة مشكمة أرتفاع السقف؟ وضح ذلك بالرسم1س

 ؟ ( كيف يمكن معالجة مشكمة أنخفاض السقف؟ وضح ذلك بالرسم2س

 ؟  ( كيف يمكن معالجة أرضيات الغرف الصغيرة والكبيرة3س

 ؟ ( كيف يمكن معالجة المشاكل التي تكون بالجدران4س
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 الفصل الثاني

مصادر اإلضاءة لمفضاء الداخمي                    

 

 األهداف العامة :

ييدف ىذا الفصل الى التعرف عمى مصادر اإلضاءة لمفضاء الداخمي وغاياتيا في       
 فن الديكور.

 

  : االهداف الخاصة

بعد ان تدرس الطالبة ىذا الفصل تصبح قادرة عمى :     

 
 من التمييز في انواع اإلضاءة.أن تتمكن الطالبة  -1

 
 مساوئ االضاءة أن تميز الطالبة محاسن االضاءة و -2

 
 ان تتعرف الطالبة عمى اساليب االضاءة. -3

 
 أن تعرف الطالبة اضاءة المساحات الخاصة  -4
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 الضوء :       

 ة اإلضاءة عمى االعتماد ازدادت أىمية وتشعبيا المعاصرة اإلنسانية النشاطات تطور مع       
من  اإلضاءة غدت حتى والخارجية الداخمية لمفضاءات الوظيفي والجمالي األداء لتعزيز وذلك

 وتامين األمان اإلنتاج وتوفير زيادة في أىمية لئلضاءة ان كما الداخمي التصميم أولويات
 مجموعة الطيف من مرئي شعاع معروف ىو كما والضوء. السميم والعيش الصحة متطمبات
 ىذه وان موجاتيا وأطوال تختمف ذبذبتيا موجية حركة في ينتشر المغناطيسي الكيربائي
 مستقيم ضمن بخط تنتشر الكيرومغناطيسية اإلشعاعات او من الموجات المنتظمة المجموعة

  الضوئية بالتأثيرات وتسمى العين عمى شبكية تأثيرات توليد عمى وقادرة التركيب موحدة أوساط
 أكان سواء لداخمي ا التصميم مجال في لمعاممين بالنسبة األىمية في غايةالضوء  فان وعموًما,

 بالنسبة ميمة انعكاسات جيد يولد بشكل اإلضاءة استخدام وان صناعيا م أ طبيعًيا ضوًءا
توزيع  طريقة تراعى ان يجب وبالتالي سموكو عمى ميًما ينعكس ال عام لو تمثل حيث لئلنسان
 بمحددات وعبلقتو الضوء الدقيق لدور التمثيل خبلل ومن. المباني في الفضاءات داخل اإلضاءة

والموزعة  الجيدة فاإلضاءة ، وأثاث وأرضيات وسقوف من جدران الداخمية الفضاءات ومحتويات
 استخداًما المبنى استخدام المصمم من وتمكن اإلنتاج كفاءة من وتزيد العين تريح سميًما توزيًعا
 الداخمي والتصميم الفن في ميمة دعامة تمثل إنيا كما ، وأغراض شتى متعددة لوظائف مبلئًما

 .مريًحا شاعرًيا ومناًخا جًوا الفضاءات عمى فيضفي الداخمية اإلضاءة مع الذي يتفاعل

 والصناعية الطبيعية اإلضاءة المختمفة ىي الفضاءات في المستخدمة اإلضاءة فان وعموًما      
في  القصوى أىميتيا تكون الطبيعية فاإلضاءة الزمن باختبلف والتقنيات و الوسائل باختبلف لكن
 أغراض لغير ممكنة وىي الضوء الطبيعي جراء والشكل باأللوان واإلحساس نفسًيا الفضاء تقبل

الطبيعية  اإلضاءة من عالًيا مقداًرا تتطمب ال التي األبنية نمط من السكنية األبنية الن ، السكن
 وتقسم ، الطبيعية من اإلضاءة مقداًرا إال عالية دقة الى ال تحتاج لوظائف تأديتيا بسبب

ضاءة سقفيو إضاءة إلى الطبيعية اإلضاءة  تتطمبيا مواصفات النوعين ىذين من ولكل جانبية وا 
 قد المعاصرة ان التصاميم والمبلحظ معيا التعامل كيفية عن فضبل المبنى داخل نوع الفعالية

 ولضرورات كبير وبشكل العامة األبنية في وال سيما اإلضاءة من النوع ىذا نحو اتجيت
 . تصميمية
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   اإلضاءة الطبيعية :
وىي اإلضاءة التي يكون مصدرىا الشمس ، وما القمر والنجوم إال انعكاس لضوء الشمس،         

ويعتمد مقدارىا في الفضاء الداخمي عمى عدد ومساحة الفتحات الجدارية، كالنوافذ والفتحات 
وفتحات األبواب ، فضبل عن حجم وموقع تمك الفتحات.ويجب اإلشارة إلى  Skylightالسقفية 

ن المقابمة الفتحات بألوانيا الفاتحة عموما وبعكسو، فالمون الغامق لمجــــدار ســـــــوف معالجة الجدرا
يمتص ضوء النيار ويسبب اإلنارة الميمية غير المنتظمة، كما يعالج جــــــدار الفتحــــة ) كالشباك ( 

طاره والعتبة باستخدام األلوان الفاتحة التي تقمل من التباين ما بين الجدار والضوء الطبيعي  وا 
(.أنواع الفضاءات الداخمية لفتحات اإلنارة الطبيعية 1المسبب لظاىرة اإلبيار كما في الشكل رقم )

 . والجدارية

 أنواع الفضاءات الداخمية لفتحات اإلنارة الطبيعية والجدارية 1الشكل 

 

  -وىناك مبادئ أساسية لدخول اإلضاءة الطبيعية الى الفضاء الداخمي وىي:

 أشعة الشمس المباشرة. -1

 األشعة المنعكسة من األجسام. -2

 أشعة داخمة في الفضاء ومنعكسة عمى موجودات الفضاء. -3
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 محاسن االضاءة الطبيعية داخل المبني :

تجيز االضاءة الطبيعية الضوء الى داخل المبني او االنارة بشكل حراري من دون ىدر  -1
 انواع الطاقة . في اي نوع من

االضاءة الطبيعية مريحة من الناحية النفسية حيث تولد تأثيرات  ظميو مريحة تساعد  -2
 . من دون اجياد لمعين وتحسنا باأللوان بشكميا الطبيعي   عمى ادراك االشياء

اظيار االشياء واالشكال عمى حقيقتيا من ناحية الشكل المظيري اي الخصائص   -3
 البصرية والفيزيائية . 

 االضاءة الطبيعية :مساوئ 

 محددة بساعات النيار. -1

 االختبلف بكمية االضاءة ما بين الفصول وما بين ساعات النيار ايضا وحاالت الجو .  -2

الوىج الذي تبعثو السماء والذي يسبب ازعاج من حالة دخول االشعة بشكل مباشر عبر  -3
اقتصادية مثل المرشحات او مما يسترعي معالجة الوىج بوسائل غير  ، الفتحات الكبيرة

  . عاكسات ومانعات االشعة الشمسية

 

  : اإلضاءة االصطناعية 

 -وىي االضاءة التي تتولد من :

ىو اقدم وسيمة عرفت لتوليد الضوء ، كالنار المستخدمة  : Combustionاالحتراق  -1
الزال استخداميا ، ومصابيح النفط والشموع ،كميا طرق من االحتراق ،  لدى القبائل القديمة

منتشرا بكثرة السيما الشموع كإنارة إضافية فقط ،ففائدة الشموع الرئيسة ،ىي توليد الوىج 
 شكل الشموع ومصابيح النفط  .ل( يوضح ا2الخفيف الذي يشع ضوءا مستويا شكل رقم )
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 الشموع ومصابيح النفط 2الشكل 

( الخفيفة Buibالوىاج من البمورة الزجاجية ): يتولد النور  Incondescence   التوهج -2
( والذي يشع Tungsten Filamentالمألوفة والمختومة بسمك حراري من معدن التنكستن )

عندما يسخن .وتعتبر االضوية الوىاجة من اصغر االنواع وأكثرىا تكيفا ويمكن التحكم بيا 
تسبب طنينا وال تشوش عمى ،حيث انيا ال ترف )ال تخفف وال تشتغل بصورة منقطعة ( وال 

الراديو او التمفاز رغم من ان ىذا النوع ال يتميز بكونو األكثر فعالية، ولكنو يبقى أساس معظم 
 .( 3اإلضاءة الوضعية والمركزة ، اذ يسمح بالتحكم البصري شكل رقم )

 

 

 

 

غالبا ما  :( Fluorescence Or Luminescenceاو الممعان ( )  الفموريسنت ) -3
 يستخدم الفموريسنت في المنازل ،واألماكن العامة ،ويتولد من انبوب زجاجي مبطن بتغطية من

( ومختوم من Argon( وغاز اآلركون )Mercury Vaporالفموريسنت وممموء ببخار الزئبق )
ة التيار الكيربائي تتحفز عندما تنشط الغازات بواسط،  (Cathodes األطراف بأقطاب )

 4 اإلشعاعات فوق البنفسجية لمتغطية البمورية الفسفورية والتي بدورىا تنشر ضوءا شكل رقم
 . يوضح. احجام الفموريسنت

 مصابيح التوهج 3الشكل 
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 مصابيح الفمورسينت 4الشكل 

 : اضاءة اصطناعية ( المصطمحات االساسية المستخدمة في االنارة )

اسم نوع لمصدر نور صناعي تتكون وحدة إلنارة مصباح مع ان مصطمح مصباح ىو        
ان مصدر النور في الوحدة  . وما يحيط بالنور ايضا يدعى مصباح ، ظمو او عاكس )اوكبلىما(

( اي وحدة االنارة Luminaireىو الكرة أو البمورة كذلك يطمق مصطمح المصباح عمى النير )
او المصباح المحمول او اي وحدة مركبة او  ، وقوس الباب الكاممة مثل الركيزة السقفية :

: رغم ان النور ىو االضاءة او كثافة التيار الكيربائي المضيئ عمى سطح ماء يطمق  مضافة
 احيانا مصطمح نور عمى الركيز الكاممة .

 :  انواع االضاءة االصطناعية

  -ىناك ثبلثة انواع رئيسية ىي :  

 الفضاء اضاءة وىي :(   Ambient  or General  Lighting)  العامة االضاءة -1
 غير مباشرة او مباشرة تكون ان ويمكن الفضاء عموم عمى متجانسة ومشتتة بطريقة الداخمي
 وتستخدم  الداخمي بالفضاء المحيطة والسطوح المضاءة الضوء مصدر بين التباين من وتقمل

 عموم عمى موزعة عامة اضاءة ، لمفضاء اكبر مظير واعطاء ناعمة عمى ظبلل لمحصول
 . الداخمي الفضاء ( يوضح اضاءة5الداخمي كما في شكل رقم ) الفضاء
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 الداخمي الفضاء يوضح اضاءة 5شكل 

 من الفضاء معينة مساحات اضاءة وىي : (Task Lighting) الموضعية االضاءة -2
 المصدر الضوئي ويوضع ( الخ.... حمام مكتبة ، ، مطابخ ) معينة اعمال اضاءة في لممساعدة

القابمة  المباشرة االضاءة وتستخدم عادة ذاتو العمل موقع ( او بجانب فوق ) من بالقرب عادة
 توفر فيي معين عمل تضيء موقع كونيا عن االضاءة الموضعية فضبل ان ، والسيطرة لمتوجيو

الفضاءات  ضمن معينة فعاليات او الفضاء من اجزاء معينة تحديد في وتغير الفضاء تنويًعا في
 . معين عمل ( يوضح اضاءة موقع6الداخمية. كما في شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 معين عمل يوضح اضاءة موقع  6شكل                                 
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 الموضعية التي االضاءة انواع من نوع وىي  :( Accent Lightingالمركزة ) االضاءة -3
 في مفيدة وىي معين فضاء ضمن الضوء والظبلل من متكرًرا ايقاًعا او بؤرية اضاءة تخمق
كما .فييا معروضة او فنية ثمينة حاجات او الداخمية الفضاءات في معينة عمى مبلمح التأكيد

 . ثمينة ( يوضح الضوء والظبلل وحاجات7في  شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 يوضح الضوء والظالل في الفضاءات الداخمية 7الشكل 

 اكثر او نوعين بين تجمع ما التي المختمطة اإلضاءة وىي اإلضاءة من اخر نوع وىناك         
 لمنابع الجيد التوزيع يراعى لذلك ، أعبله التصميم في شكل وكما الصناعية اإلضاءة انواع من

بين  ومن لمتصميم ، االولى المراحل خبلل الداخمية في الفضاءات والصناعية الطبيعية الضوء
 التصاميم في يوظفيا ان لممصمم الداخمي يمكن التي العديدة الصناعية اإلضاءة وحدات انواع

   :  والعامة الخاصة الداخمية

 وأبرز لمفضاء إضاءة عامة تحقق و وأفخميا اإلضاءة وحدات أرقى من تعد : الثريات -أ
 أىميا خامات متعددة من وتصنع لممساكن والمعيشة بالنسبة االستقبال فضاءات في استخداماتيا

 و ومنيا الكبلسيكي الفضاء سقف من وتتدلى غالبا المطمي أو المشغول الحديد , النحاس
 كافة في وتشتيتو الضوء لكسر،  األشكال المختمف الكريستال تحمى بقطع قد و, الحديث

 .( يوضح اشكال الثريات 8كما في شكل رقم ). االتجاىات
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  أشكال الثريات 8الشكل 

 و المداخل فضاءات ليا مكان وأفضل ,بيياكل معدنية الزجاج من غالبا وتصنع : األطباق -ب 
كما في شكل  ، العين ال تبير خافتة إضاءة تعطي و بالسقف مثبتة،  تكون ما وعادة الممرات
 .( يوضح انواع االطباق 9رقم )

 

 

 

 

 

 

 يوضح انواع االطباق  9شكل ال
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 الفضاء عمى في النشاط لمراكز إضاءة مركزة لتحقيق عادة تستخدم و : المعمقة المصابيح -ج
 .  ( يوضح المصابيح المعمقة11كما في شكل رقم ) ، ممثبل الطعا صاالت في الطعام طاولة

 

 يوضح المصابيح المعمقة  11شكل ال

 بطريقة تشكل منيا وىياكميا تصنع التي والخامات أشكاليا وتتنوع: مصابيح المنضدية ال -د 
 في غالبا تستخدم , وليا غطاء, مختمفة بارتفاعات مستوية أسطح االرتكاز عمى من تمكنيا

( يوضح انواع 11كما في  شكل رقم ).المعيشة أو االستقبال أركان فضاءات وفي المكاتب
   . مصابيح المنضديةال

  

والتي  الجدارية الوحدات العديد من فيناك االضاءة وحدات من االنواع ىذه عن وفضبل       
ال  ( والخاصة العامة ) في االبنية مكان أي و والمداخل والسبللم الممرات إلضاءة مناسبة تكون

 انواع مصابيح المنضدية 11شكل ال
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المصمم  قبل من اختيارىا إذا أحسن جًدا عالية الجمالية أن قيمتيا كما , مباشرة إلضاءة يحتاج
 .( يوضح انواع اضاءة الممرات والسبللم 12كما في  شكل رقم ). الداخمي

 يوضح انواع اضاءة الممرات والساللم  12شكل ال                       

 أماكنيا بتحديد يقوم المصمم أن الصناعية االضاءة وحدات من النوع ىذا في يفضل       
 لكن , ظاىرة الكيربائية تمديداتيا تكون ال حتى مشروعألي  الداخمي التصميم مراحل أثناء مبكًرا

 إخفاء يمكن حيث الجدران مثبل اكساء مرحمة من االنتياء بعد وضعيا يستحيل أنو يعني ىذا ال
 األشكال ، و جيد بشكل الجدار عمى تثبيتيا فقط إلى يحتاج و ليا خاص بغطاء التمديدات
 ، الحصر  ال المثال سبيل عمى الديكور ومنيا أشكال و مواضع مختمف تناسب منيا المتوفرة
 : السكنية الفضاءات الداخمية تناسب والتي

 تناسب وىي الكريستال احياًنا بقطع مزودة وتكون فخمة ذىبية أشكال ذات اضاءة وحدات -1
 . فخمة ذىبية أشكال ذات اضاءة ، ( يوضح13كما في  شكل رقم ) ، الكبلسيكي التصميم

 

 فخمة ذهبية أشكال ذات يوضح اضاءة 13 شكلال
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 التصاميم تناسب المعدن الزجاج و أو الببلستك  من مصنوعة بسيطة تصاميم ذات وحدات  -2
 ( يوضح.14كما في  شكل رقم ). الحديثة الطرز ذات الداخمية

 المعدن الزجاج و أو البالستك  من يوضح مصنوعة 14شكل ال

 أيًضا و الحديد من األثاث المصنوع تناسب الحديد المشغول من ة اضاءة مصنوع وحدات  -3
 في لمتفكير ال حاجة أي مخصصة لمشموع منيا وكثير لممكان ( ىادئة رومانسية أجواء تعطي

 .الحديد  من ة اضاءة مصنوع  ( يوضح15شكل رقم ) . كما في الكيرباء تمديدات

 

 

 

 

 

 الحديد يوضح اضاءة مصنوعة من 15شكل ال

الخارجية.  العامة والمداخل مداخل المساكن و الحديقة تناسب الفوانيس تشبو التي التصاميم -4
 الحديقة. ( يوضح. اضاءة تناسب16كما في شكل رقم )
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 الحديقة يوضح اضاءة تناسب 16شكل ال                               

قد تغطي بقية وحدات اإلضاءة المعمقة سقفيا بصندوق مستو نفاذ لمضوء كي يوجو         
يجب ان يتم اختيار المصباح و  وء المباشر من البمورات األفقية.حدة الض الحزمة الضوئية عمى 

المستخدم ألغراض الديكور عمى أساس القياس والطراز كي يفي بالغرض المطموب ويساىم في 
 قاعدة والظمة، عادة يكون المصباحن تجنب الدقة البالغة بيا في التجميل الغرفة يجب ا

 . لمديكور ذا فولتية واطئة خاصة إذا كان معرضا لمنظر مباشرة  المستخدم

 محاسن االضاءة الصناعية :

 ة ومقدار الفيض الضوئي الصادر عنيمكن التحكم بيا اي يمكن التحكم بكمية االضاء -1
 الصناعية.  المصابيح

 يمكن تشغيميا فترات مستمرة وعممية التحكم بوسائل التشغيل يسيطر عمييا من قبل المشغل.  -2

 توفر لنا مستويات مختمفة من االنارة وحسب الحاجة .

 يمكن تكوين بيئات داخمية جيدة من خبلل استخدام االنارة . -3

ات لونية مغايرة تتحكم االضاءة الصناعية بدرجة لون تناسب الفضاء ويمكن تكوين تأثير  -4
 لطبيعة الصبغات المستخدمة .

 تكون مكمفة ليدرىا لمطاقة . مساوئ االضاءة الصناعية :
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 :اساليب االضاءة 

من اجل الحصول عمى اضاءة جيدة ومناسبة لمكان العمل يجب اتباع اساليب مناسبة       
ويمكن الدمج بين اكثر من اسموب من اساليب ،  ت االضاءة الكيربائية المختمفة الستعمال لمبا

االضاءة إلعطاء الشكل الذي يتبلءم مع تصميم الفضاء الداخمي .ولمحصول عمى شدة استضاءة 
)الفيض الضوئي ( مناسبة او مطموبة عمى سطح العمل او مستوى التشغيل بمساحتو وحسب 

 ويمكن تحديد اساليب االضاءة الى :، وظيفة المكان 

 الضوئية الى الطاقة كل تتركز الحالة ىذه في Direct Lighting : ة المباشر اإلضاءة -1
 والتحريك لمنقل قابمة حرة تكون او او خاسفة سطحية ظاىرة ، جدارية سقفية او تكون وقد االسفل
 ( يوضح اإلضاءة17رقم )الشكل الفضاء كما في  داخل لئلضاءة جيد يتميز بتشتيت النوع  وىذا

 .ة المباشر

 

 

 .المباشرة يوضح اإلضاءة 17الشكل                                 

 في اتجاه اإلضاءة تتركز النوع ىذا في Semi Direct Lighting : المباشرة شبو اإلضاءة -2
 أللوان يكون الحالة ىذه وفي الكمية لممنبع الضيائية الطاقة من % 90 الى تصل بنسبة االسفل
 النوع منيا وىذا الضوء وتناثر انعكاس طريق عن االضاءة عمى تأثير كبير واالثاث الجدران
 شبو ( يوضح اإلضاءة18كما في اشكال رقم ) والمعامل والممرات السكنية لمغرف مناسب
 .المباشرة

 

 

 

 المباشرة شبه يوضح اإلضاءة 18الشكل 
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 العموي النصف بين بالتساوي تقريًبا موزعة فييا اإلضاءة تكون : المتساوية االضاءة -3
 المباشرة وغير االضاءة بين يجمع االضاءة من النوع وىذا الفضاء الداخمي من السفمي والنصف
 تعطى حيث الثبلثة ابعادىا اظيار التي يراد األجسام اإلضاءة من النوع ىذا ويناسب المباشرة
 المتساوية. ( يوضح اإلضاءة19شكل رقم ) .ليا تجسيًما

 

 

 

 المتساوية يوضح اإلضاءة 19الشكل 

فييا  الضيائي النموذج يكون Semi _ Indirect Lighting : المباشرة غير شبو اإلضاءة -4 
 ىذا يصمح وال السفمي في االتجاه ضئيل جزء وجود مع السقف نحو الضوئية بشدتو موجًيا
االنعكاس  ويساعد معتًما السقف لون كان اذا او كبيًرا ارتفاع السقف كان اذا الضوئي النظام

 السقف يكون ان ويجب. سطح التشغيل عمى البير انقاص عمى الفضاء جدران من المتتالي
 شبو ( يوضح اإلضاءة21الزمن شكل رقم ) بمرور يتغير ال معامل انعكاس لو تناثريا سطًحا
 . المباشرة غير

 

 

 

 : المباشرة غير شبه يوضح اإلضاءة 21الشكل 

 اإلضاءة النوع ليذا األساسية الخصائص احد Indirect Lighting : المباشرة غير اإلضاءة-5
 ان فنجد السفمية االتجاىات جميع لممنبع تنعدم في الضوئي لمنموذج الشدة الضيائية ان ىو

اإلضاءة كما في شكل رقم  من النوع ىذا وال يصاحب لممشاىد بالنسبة يمكن اقل ما المنبع نصوع
 .( يوضح اإلضاءة غير المباشرة 21)
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 يوضح اإلضاءة غير المباشرة 21الشكل 

 االنارة وحدات تخفى ما الدقيقة وعادة األجسام لرؤية يصمح ال وىو ظبلل او خياالت أي        
( 22رقم ) في الشكل جدولال الجدار و عمى منيا بالشعاع المنعكس لتضيء طرق بعدة فيو

 .  المستخدمة في تصميم الفضاءات الداخميةيوضح اإلضاءة 

 
 جدول بوضح اإلضاءة المستخدمة في تصميم الفضاءات الداخمية 22الشكل 

 إنيا عمى نوعية اإلضاءة تعريف يمكن أيضا الداخمية الفضاءات إضاءة مجال وفي        
 :-أنواع  أربعة إلى اإلضاءة تراكيب عموًما الرؤية وتقسم مجال في األشياء نصوع توزيع حسن

 في إضاءة األكثر المنطقة الن معين فضاء عمى لمتركيز مفيدة وىي : النقطية المصادر -1  
 . ضوئيا إيقاعا تصف ان نقطية وتستطيع مجموعة النظر تجذب الفضاء

تحدد  او السطوح حافات تؤكد عمى معينة اتجاىية إلعطاء مفيدة وىي : الخطية المصادر -2
 . ما لفضاء  المحيط الخط

 تشكل فإنيا متوازية بشكل مجموعة الخطية المصادر استخدام عند : السطحية المصادر -3
 معينة . مساحة عمى مشتتة عامة إلخراج إضاءة مؤثًرا ضوئًيا سطًحا
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 واضًحا حجًما لتكون شفافة باستخدام مواد امتدت نقطية مصادر وىي : الحجمية المصادر -4
 .  الغالب في او مكعًبا كروًيا ، ابعاد بثبلثة

 اضاءة المساحات الخاصة :

من خبلل فن االضاءة االبداعي والذي تساىم في التكنولوجيا الحديثة يستطيع الشخص ان       
يجمب النور لكافة الفعاليات اليومية ويمنح المساحات المختمفة لممنزل شروط السبلمة والكفاية 

 والجمال والفردية .

كمفتاح لديكور المنزل  الممرات العامة تعتبر  :  The Entrance Hallممر الدخول - 1
يجب ان يوفر ممر الدخول انطباعا وديا ومضيفا وتمعب اإلضاءة ىنا دورا ميما يجب ان حيث 

يكون ممر الدخول اثناء النيار مضيئا بقدر كاف ليسمح بتسمل النور من خارج المنزل الى 
ان تكون اإلضاءة عالية ليبل ولكن يجب ان تكون قوية  الداخل المعتم. ليس من الضروري

وكافية بالقدر الذي يسمح لمضيوف الداخمين ان يبصروا ويبصروا يفضل تعميق االضوية 
والثريات عمى مستو عال كي ال يصطدم بيا طوال القامة وكذلك توضع المصابيح الجدارية ذات 

األسفل مما يوفر اضاءة كافية وجو ممتع. الذراع بشكل مناسب كي ينتشر الضياء الى األعمى و 
تضاء السبللم بشكل جيد حتى يميز الصاعدون ليا والنازلون منيا اختبلف المستويات. وبشكل 
عام يعتبر ممر الدخول مكانا نموذجيا لئلضاءة ذات الطابع الفني والمتمثمة بإضاءة قطعة او 

   .( يوضح ممر الدخول23رقم )كما في شكل .عمل فني او جزء من الجدار او حوض الزىور

 

 

 

 

 

 

 يوضح ممر الدخول 23شكل ال
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تتطمب انارة شاممة معتدلة وتتمم بإضاءة مساحات  :  Living Roomsغرف الجموس -2
خاصة تناسب اإلضاءة المباشرة والبلمباشرة ليذه الغرف رغم ان المبالغة في النوع االخير قد 

المصابيح المختارة بعناية والموضوعة بمكان مناسب لمشعور تكون مظيرا محببا لمنظر. تمنح 
بالراحة واالطمئنان. يساىم الضوء المعمق الى ارتفاع واطئ من توحيد مجموعة اثاث معينة 

اإلضاءة  توفير الجو المشجع لؤلشخاص لبلجتماع واالسترخاء بإضافة األنواع المختمفة من
كما في شكل رقم  .رفة ذات السمة الشخصية المميزةالمباشرة والرفوف المركبة والتحفيات  لمغ

 ( يوضح غرف الجموس .24)

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح غرف الجموس 24الشكل                                      

 

       Recreation Rooms  :  غرف العائمة او الغرف التي تدار بها انواع التسمية -3
انارة مرنة بصورة خاصة مع تخصيص انارة وظيفية تستوعب نشاطات عديدة ولذا فإنيا تتطمب 

لمساحات محددة ألجل اداء بعض النشاطات او ممارسة اليوايات الخاصة ويبمغ مقدارىا ما بين 
 . (25. كما في شكل رقم ) ..لوكس 111-211
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 ( يوضح غرف العائمة25شكل رقم )

تستوجب انارة متغيرة تتكيف لخدمة أو  أماكن الطعام ..  :  Dining areasغرف الطعام  -4
وظائف عديدة باإلضافة الى دعوات الغداء الرسمية والعادية ومن ىذه الوظائف الدراسية الخياطة 
وممارسة العاب التسمية المختمفة. يمكن توفير انارة خمفية عمى مستوى واطئ باستخدام المصابيح 

 ن الثريات ذات المصابيح الوىاجةا . recessed الجدارية ذات الذراع كذلك االضوية ال
والمعمقة فوق مائدة الطعام تعطي لمعانا وبريقا لآلنية الفضية او الزجاجية اثناء وجبات الطعام 

لمتحكم بالضوء واعطاء الغرفة  dimmer الرسمية. يمكن استخدام المسيطرات عمى البناء المعتمة
ي المريح ضمن ىذا الحيز ، يساعد االبتكار انطباعا مختمفا وكذلك تستخدم الشموع لتأثيرىا النفس

في اإلضاءة في مثل ىذا المكان عمى فصل المساحة المخصصة لمطعام عن باقي المساحات 
 ( يوضح غرف طعام.                               26شكل )الكما في  .األخرى في حالة كونيا جزءا منيا او مفتوحة عمييا

 

 

 

 

 

 طعام يوضح غرف 26شكل ال
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  : Kitchens and utility roomsالمطابخ والمرافق-5

يجب ان تكون مضاءة بسخاء لتوفير عناصر  السبلمة والكفاية لتأدية العمل والتقميل          
من الظبلم تستخدم اإلضاءة " المحيطة " والتي تتولد من الركائز المغطاة والمعمقة بقرب السقف 

او من سقف مضاء جيدا. وتساعد أنابيب الفمورسنت المغطاة  recessed ومن االضوية مباشرة
عمى منع الحوادث واالسراع بتييئة الطعام باإلضافة الى تزيين المكان. تمنح انابيب الفمورسنت 

( يوضح 27شكل رقم ) .البيضاء الدافئة او الديموكس لونا جميبل لمحتويات مثل ىذه االماكن
 .المطابخ والمرافق

 يوضح المطابخ والمرافق 27ل الشك

 

 :Bed Roomsغرف النوم  -6

تستوجب انارة شاممة مع انارة وظيفية لمقراءة واألعمال المكتبية كذلك التيندم والفعاليات          
االخرى تبعا الستخدامات الغرفة. ويفضل استعمال االضوية المتنقمة ليذا الغرض حيث يمكن ان 

الييا، وفي ىذه الغرف تعتبر االنارة الخاصة ليبل مطمبا ضروريا فتكون توضع فييا حين الحاجة 
غرف  ( يوضح28شكل رقم ).لوكس 211لوكس واالنارة عمى رأس السرير  511االنارة العامة 

 . النوم
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 غرف النوم يوضح 28الشكل 

  Bath Rooms :الحمامات -7

كالحبلقة والتيندم وذلك بواسطة استعمال الضوء تتطمب انارة ببل ظبلل وألعمال محددة        
الرأسي والنافذ من كبل طرفي المرآة وباستعمال المغاسل او التواليت الداكنة المون والتي ينعكس 
ضياؤىا الى األعمى ولكل االتجاىات عادة تكفي اضاءة المرآة كي تضيئ حماما متوسط الحجم 

 الحمامات ( يوضح29لوكس شكل رقم ) 111قل عن او مكانا كغرفة المكياج وتكون بمقدار ال ي
.  

 

 

 

  

 

 

 يوضح الحمامات 29الشكل 
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 تستوجب انارة شاممة لمعبور فييا )خبلليا( بسبللم وامان تستعمل ركيز :  Hallsاالروقة -8
recessed  او معمقة في السقف او متصمة بالجدران او مؤسسة في قاعدة العمود وىنا يفضل

  . ( يوضح االروقة31طريقة إلضاءة األروقة شكل رقم )استعمال اكثر من 

 

 

 

 

 

 

 يوضح االروقة 31الشكل 

تستحق انتباىا خاصا الن الباب او  : Outdoor Lightingانارة المنزل من الخارج  -9
المظير االمامي يعطي االنطباع االول عن المنزل ولذا يفضل وضع ركائز جميمة لتستيوي 

بنظر االعتبار ان تكون مبلئمة لطراز المنزل ومقاومة التأثيرات الجوية  النظر وأيضا يجب األخذ
لمباب تعطي انطباعا واحساسا باإلضاءة المباشرة .  recessed المختمفة واستعمال اضاءة ال

عندما تضاء الشرفات وباحات الدار والجدران والحدائق تبدو منظورة من داخل المنزل ليبل 
( يوضح 31تساعد عمى توسيع المساحة الداخمية لممنزل شكل رقم ) وبنفس الوقت تبدو وكأنيا

 . انارة المنزل من الخارج

     

 

 

 

 يوضح انارة المنزل من الخارج 31الشكل           
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 اسئمة الفصل الثاني

 

 

       ما هي مصادر اإلضاءة لمفضاء الداخمي؟  -1س   

 ما هي محاسن وعيوب و مميزات االضاءة الصناعية ؟ -2س   

 عددي أنواع اضاءة المساحات الخاصة مع الشرح ؟  -3س   

 ماذا تعرفي عن اساليب االضاءة مع رسم كل مخطط ان وجد ؟ -4س   
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 الفصل الثالث

 التنظيم الشكمي والخصوصية في فن الديكور

 :الثالثاهداف الفصل 

 الهدف العام:

التعرف عمى اساليب تنظيم المعروضات والتحف الى  الثالثييدف الفصل 
 .فن الديكور الفنية في الفضاءات الخاصة والعامة في 

  

 االهداف الخاصة:

 : ان يكون الطالب قادرا عمى

العمل في تنظيم المعروضات ليحقق مبدأ الشد البصري بأسموب اتقان آليات  .1
 . جمالي ويفرق بين التصاميم والطرز المختمفة لمقطع الفنية

 .التعرف عمى ابعاد وخامات واماكن توظيف االنواع المختمفة لمواقد التدفئة .2
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 : أساليب تنظيم المعروضات

في  اإلكسسوارات والتحف والمكمالت الجماليةلعرض  التي نستخدميا طريقة العرض تعتبر        
جمال وأناقة وقيمة المعروضات سواء كانت المعروضات  المفتاح السحري إلبراز  ىي فن الديكور

أو حامل .. فطريقة العرض تساعد  رفوفمعمقة عمى الحائط أو معمقة في اليواء أو موضوعة عمى 
ويحتاج تحقيق ذلك إلى اختيار األشياء  مكان،زيادة اإلحساس بقوة تأثير المعروضات عمى ال عمى
من حيث طبيعة العناصر واألشكال واألحجام واأللوان والخامات  عرضيا بدقة وتنسيقيا معاً  المراد

 إال أن ىناك بعض فإنو ال توجد قواعد ثابتة لمعرض وأيضًا اإلضاءة المناسبة ليا .. وبشكل عام
سموب عرض جميل ومؤثر مع األخذ في االعتبار أن معظم تساعد عمى ابتكار أالتي المفيدة  الطرق

فن لمرتابة في  كسرالكنيا بعد فترة يمكن أن تتغير  ال يجب أن تكون ثابتة باستمرار طرق العرض
نرى فيما يمي طرق عرض سنقسميا طبقا لتنوع أشكال المعروضات وأحجاميا   .. الديكور 
 :  وطبيعتيا

 : كبيرة اسموب عرض قطعة واحدة

تتميز غالبًا بقيمة فنية وجمالية  تبدا الخطوة األولى باختيار القطعة المراد عرضيا والتي         
وفى األغمب تكون القطع التي   وبالتالي فان المقصود من عرضيا ىو جذب العين ليا كبيرة

منحوتة أو لوحة عمى الحائط او  وىى يمكن أن تكون مثالً   تعرض منفردة كبيرة فى الحجم
زىرية ضخمة أو قطعة خزفية أو رأس حيوان محنط مثاًل أو حتى وسادة مطرزة تعمق م

لنبات سواء أخضر اأو صورة فوتوغرافية كبيرة أو سجادة منسوجة يدويًا أو حتى   الحائط  عمى
فى كل ىذه الحاالت يجب مراعاة نسب المكان الذي توضع فيو ألن ىذه النوعية من   أو مجفف

وال  اليبرز جمالي امناسب من حولي فضاءحتاج إلى مساحة واسعة أو ت الحجمالمعروضات كبيرة 
( 1كما في الشكل )بشكل جميل وأنيق  افي حدوث تشويش عمى رؤيتي ايتسبب اى شيء حولي

ربط ىذه القطعة  وأيضًا لكي نتفادى تولد إحساس بأن الغرفة مكدسة أو مزدحمة ويفضل أحياناً 
من الغرفة فى حالة ما إذا كانت مساحة الغرفة كبيرة  أركان أخرى الكبيرة بقطع صغيرة توضع في

جدًا سواء كانت أشكال مختمفة بنفس األلوان أو أشكال شبيية بالقطعة الرئيسية ولكنيا ذات لون 
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أشكال ليا نفس الشكل والمون ولكن بأحجام اقل وذلك حتى تبدو القطعة األساسية  مختمف أو 
 .  ة عنومالئمة لممكان وليست غريب

 

 اسموب عرض قطعة واحدة كبيرة 1الشكل 

 اسموب عرض قطعة واحدة صغيرة : 

كان من الصعب  كمما صغر حجم القطع المعروضة يجب األخذ في االعتبار ىنا أنو         
ولذلك إذا كان  الفضاء الداخميعرضيا بمفردىا ألنيا ستبدو تائية وغير مالحظة وسط أثاث 

مثل ركن  العينفيفضل عرضيا في أماكن قريبة من  المطموب عرض قطعة صغيرة بشكل فردى
أو ( 2كما في الشكل )بجانب مقعد ليمكن لمجالس التمتع بجماليا أو فوق مدفأة المنزل  صغير

  . بين صفين من الكتب مثال عمى رف المكتبة
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 اسموب عرض قطعة واحدة صغيرة 2الشكل 

 : عرض المجموعات اسموب

ويؤخذ في االعتبار  يجب مراعاة األشكال واألحجام واأللوان عند عرض المجموعات        
أو زوج  تماثمتين مثل شمعدانين من الفضةفمثاًل عند ترتيب قطعتين م نوع القطع بشكل اساسى
تراعى السميترية ومتساوي و  أو مزىريتين متماثمتين فيجب وضعيما بشكل متوازن من األباجورات

إذا كانت القطع غير متماثمة بشكل   ويرتب بنفس الطريقة أيضاً   .... ) أى التماثل( فى عرضيا
 ..  مثل لوحتين بألوان متقاربة ورسومات مختمفة  كامل لكنيما متشابيتين ومتساويتين فى الحجم

 لتوازن البصرى بينياا فيراعى ىنا فى أسموب العرض المجموعة مختمفة عن بعضيا أما اذا كانت
ومزىرية من  وضع مزىرية من الزجاج الشفاف بجانب مزىرية من الزجاج الممون فمثال يمكن

ذا كانت القطع مختمف في  السيراميك مرتبة بنفس ىذا النسق الشفاف ثم الممون ثم السراميك وا 
بجوار  إلى األصغرالمون واالرتفاعات والمممس فيمكن ترتيبيا مثاًل وفقا ألطواليا من األكبر 

وفقا أللوانيا من الفاتح إلى  بعضيا والعكس إذا تم ترتيبيا أمام بعضيا البعض ويمكن الترتب
وىكذا حتى نخمق نوعًا من الترتيب  مممسيا من الخشن إلى الناعم ويمكن أيضًا حسب  الغامق

 . (3، كما في الشكل ) البصري لمعين وىى تمر عمى المعروضات
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 ب عرض المجموعاتأسمو  3الشكل 

 : تنظيم التحف والمعروضات  طرق اعتبارات

ان التصميم واالضاءة واالظيار الموني والتفضيل والنسب واسموب العرض جميعيا امور        
متغيرة وغالبا ما تتاثر بالطراز الذي يتصاعد ويتألق في العرض في حين نجد مباديء العرض 

معرفتيا وفيميا بصورة جيدة النيا تمد يد العون لممصممين في االساسية تبقى غيرثابتة لذا يجب 
 اسموب العرض :

الرتابة والقيود، فمن الممكن ان تكون غرفة  لكسر الديكور مطموبطراز التباين في  -1
وسائد بقماش شرقي  نثر ، أوعصرية التصميم ويتناسب معيا ثريا كالسيكية الطراز المعيشة

 . خاص أو في ركن بالغة الحداثة وكالسيكي فاخر عمى األرائك

فيجب مراعاة  إذا كانت اإلكسسوارات ىي وسائل إضاءة كالمصابيح والشموع والشمعدانات -2
الصحون الكالسيكية  ، أما تأثيرىا في توزيع اإلضاءة داخل الغرفة أماكن وضعيا بسبب

 .لمرفوف والمزىريات فيي مناسبة 
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اعاة أماكن وضعيا بحيث تكون قرب الجالسين عمى ينبغي مر  الطاوالت المخصصة لمقيوة -3
لون طاولة زاىي ليكون بمثابة بقعة  وبارتفاع مناسب في متناول يد الجالس، و اختيار األرائك

 .الفضاء الداخمي مضيئة في وسط 

 الفضاءاختيار لون مناقض لباقي  وبالسجاد العصري كقطعة إكسسوار أنيقة،  التالعب -4
 .ضع سجادة وبعض الوسائد عصرية التصميم حولياخمق ركن مبتكر بو ل

عنصر أساسي في اختيار قطعة إكسسوار قد تعيد التوازن الكامل كالتالعب بالمون   -5
 .ككل لمتصميم

وضع أعمال فنية فخارية بمممس خشن وعضوي بجوار زجاجيات ك بالمممس التالعب -6
قماش المزخرف بجوار وسائد من الوسائد من  وضع فضال عن عصرية بالغة الصقل والنعومة

 . قماش الحرير أو الساتان الالمع والناعم

كاستخدام التقنيات الحديثة  في الفضاء المحيط استخدام االنارة الجيدة وااللوان غير المالوفة  -7
 لالنارة .

 االثارة والجذب في أسموب العرض :

خاصية الحركة المرئية المباشرة من خالل التغيرات  والمون والخامة تمتمك االضاءة          
الفيزيائية التي تجري عمى طبيعة الفضاء ، تباينا مع ما يحيط مادتيا من متجاورات وفقًا لإلييام 

و تكون ، عنو شعور مفعم باالبتياج يتولد  ،و يتحقق الجذب بانفعال عضو الحس ، البصري 
يجذب االنتباه من  المونتباه و النظر و تسر بو العين و االستثارة من الضوء، فالضوء الفت االن

ممكن ان يكون مسرورا مع تفاصيل الفضاء الداخمي من  المستخدمالمسافات البعيدة ، اذ ان 
التركيز عمى والخامة والمون في الفضاء القريب المحيط من المعروضات ليحقق خالل االضاءة 

 فيكون ، فن الديكورفي لمتحف والمعروضات تباه العين وتجذب االن عمى مواقع معينة التؤثر
ج يممك الجاذبية الكافية لجعل الشخص يشعر بالمتعة و االبتياالداخمي بشكل عام الفضاء 

االثارة والجذب  ان، لذا ف(4كما في الشكل )ليحقق الراحة لمستخدميو بتكرارية رؤية الفضاء 
عتمد عمى تغير موقع ثبات العين عن الجسم عند الرؤية ، التي تبعض الخداع البصرية ب مرتبط
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و من خالل التجارب و  ،فان ىذا الموقع يؤدي الى تغيير تفسير الشكل او الجسم المنظور 
  -:  ىمامن الخداع  انواعالبحوث وجد المختصون في ىذا المجال ان ىناك 

 قربا من األلوان الباردة )األزرق(. فاأللوان الدافئة)األحمر( تبدو أكثر  -الخداع الموني: -1  

كما يحدث في مكعب روبين إذ يعتمد عمى تفسير البعد الثمث  -الخداع الهندسي: -2  
)العمق( في بعض اإلشكال الغير معقدة أو تناوب  موقع األسطح لإلشكال المنظورية بسبب 

 تغير موقع  ثبات العين.

العمودية التي تخترق الفضاء تعطي ايحاءًا ياالييام  مصادر االضاءة ان  الخداع الضوئي : -3
عن طريق قيمة التباين  لمتحف والمعروضاتتعزيز المراكز الجذبية و الفضاء  بتزايد االرتفاع وكبر

   . بين المصدر والمجاورات والمعالجات المونية

 
 تنظيم التحف والمعروضاتاالثارة والجذب في اسموب  4الشكل 

 أساليب العرض :الخصوصية في 
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القيم والصفات الجوىرية لمحضارة  يجب ان تجسدالعربية  ان الخصوصية في الديكورات 
المعاصر،  فن الديكورىوية لمتعبير عن  الماضيةاألستميام من التصاميم من خالل ،  العربية

إن حيث ،  ىو ما يعطييا األىمية بدل صفاتيا التصاميمففي بعض األحيان فإن عمر بعض 
العربية مثاًل في حقب معينة كانت تعبيرًا وتمثياًل لروح الحضارة العربية  فضاءات الداخميةال

وأنيا فعاًل قد  ، وقيميا الجوىرية النابعة من روح األسالم والقرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة
 لمفضاءاتأدت بدورىا الى ظيور ما يمكن تسميتو الفترات الذىبية  تصميميةترجمت الى صيغ 

لما  فن الديكورضرورية في والمعروضات التحف الفنية فعرض ،  الداخمية العربية األسالمية
شيئا من الخصوصية  الفضاء الداخمي، فتمنح زوايا  تضيفو من جمال وتألق عمى األجواء

كما  الخاص المختمف والمميز تمامًا عن غيره من األذواق العربي والفرادة التي يبرز فييا ذوقنا
 :   ، وىناك معايير وأفكار في اختيار التحف وترتيبيا بشكل عصري (5في الشكل )

، وىو  ، بل نضع األجمل منيا في وسط الرف نتجنب ملء الرفوف بالتحف من الجوانب -1
المركز الذي يجذب أوال انتباه أي شخص، ومن ثم نوزع باقي التحف عمى الجوانب بارتفاعات 

  .رص عمى تنوع األلوان واألحجام ونبتعد عن وضع تحف متشابيةمختمفة ومبعثرة ونح
استخدام أسموب التداخل في عرض التحف، وىو ما يترك إحساسا بالغموض والعمق، ويكون  -2

خفاء تحف أخرى خمفيا، فال يبرز من تفاصيميا  ذلك من خالل إبراز بعض التحف الرئيسية، وا 
 .إال القميل

بالتحف، يمكننا اختيار بعض الصناديق الجميمة والصغيرة أو  ء الطاوالتىنبتعد عن مم -3
الحيوية . الصواني المرتبة واألثرية واستبداليا بكل التحف مع نشر تحفة أو تحفتين بينيا إلضفاء 

إن الرفوف العائمة أو البارزة ىي من أفضل األماكن التي يمكن أن تشمل تحف الزجاج  -4
وذلك عن طريق تنسيقيا بتوازن وعناية من حيث االرتفاع ،  والسيراميك والكتب والموحات

 . والمممس والمون
تعّمقييا عمى الحائط بشكل مرتفع، كما ال تضع صورتين يتم بالنسبة لمصور أو الموحات ال  -5

من نفس الحجم إلى جانب بعضيما ألن ذلك سيمنح الغرفة شكال عموديًا، كما أنيا ال تبدو 
 . جميمة
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 الخصوصية في تنظيم التحف والمعروضات 5الشكل 

 : مواقد التدفئة

كانت التدفئة بواسطة موقد يستعمل  إن أقدم طريقة لمتدفئة المكانية عند مختمف الشعوب ،      
وباعتبار أن ىذه  ،الخشب كمصدر لمطاقة الحرارية ، والذي كان يستعمل أيضًا لطيي الطعام 

الطريقة من التدفئة كانت مصحوبة بتوليد كمية كبيرة من الدخان ، فقد استعمل الرومانيون 
بر وظيفة ـــتعتحيث   ،  القدماء الفحم الخشبي ليذه الغاية والذي كان يحرق عمى أطباق معدنية

الموقد وما يرافقو من  ، وعميو فإن ، عممًا أنو مظير زينة دائم الموقد األساسية توفير الحرارة
إنشاءات، ينبغي أن يتماشى مع ترتيب الغرفة وتصميميا وزينتيا، وكذلك الجدار الذي يقوم 

أصبح الموقد والمدخنة المنشأة معو نقطة محورية في الغرفة، أما الموقد المبني في  وفييما، 
كما في  ليوميةزاوية الغرفة فمصمم لفصل ركن المبنى عن ركن الجمسات في مجال الحياة ا

ال بد من أخذ مظير السكن الخارجي في عين االعتبار عند تصميم موضع الموقد ، و ( 6الشكل )
عمينا  ، وال يعني ىذا أن ، ألن موضعو ىذا يحدد موقع المدخنة فوق السطح داخل الغرفة

الخارجية تصميم الجية الخارجية من المنزل أواًل، بل ييدف إلى التشديد )عمى اعتبار( الجية 
 . لممبنى عند تصميم وتحديد مواقع معالم المنزل الموجودة في الداخل والخارج عمى حد سواء
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 موقد تدفئة في غرفة جموس 6الشكل 

 مواقد التدفئة تاريخيا:

النار واستخدميا في التدفئة وفي  عرف اإلنسانمواقد الطين والحجر معروفة منذ أن ان         
في األرض تتوسط مكان السكن  لموقد في العصر الحجري مجرد حفرةطيو طعامو، وكان ا

وأما الوقود فكان من الحطب أو  ، ومحاطة بحاجز من حجارة يمنع انتشار النار خارج الموقد
وتدل آثار الحضارات القديمة  ، السقف كان دخان الوقيد يخرج من فتحة فياألعشاب الجافة، و 
المواقد والتنانير لمطيو والخبز  استخدام ارس والصين عمىوبالد الرافدين وففي مصر والشام 

المداخن لخروج الدخان. وال يكاد يخمو منزل من  رص في شمال غربي سورية( واستخدام)آثار بق
ن ومواقد الصينيون مواقد مبنية من الطي وقد استخدم ، والطبخ منازل البدو الرحل من موقد لمنار

عن المشرق بناء  ا إلى القرن الثاني لمميالد. ونقل األوربيونتاريخي من الحديد لمتسخين يرجع
 وأول موقد معدني في ، الرابع عشر وانتشر استخداميا في أوربا بدءًا من القرن مثل ىذه المواقد

مدفأة في  ، واستعمل1643)مساشوستس( سنة  Lynn لين لمستعمرات األمريكية صنع في بمدةا
ر المخترع طو   1741وفي عام  ، ن الحديد الصب مع غطاءصندوق م الوقت نفسو، وكان مجرد
من صندوق من الحديد مدفأة شييرة عرفت باسمو تتألف   فرانكمين بنيامين األمريكي ورجل الدولة
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كما في  ة من ثالثة جوانبموقد في الجدار وتبرز عنو قمياًل بحيث تشع الحرار  الصب تحشر في
بريطاني  1791عممي مخصص لطيو الطعام فصنعو عام أول موقد )طباخ(  أما ،( 7الشكل )

وكان ىذا الموقد يشبو صندوقًا من قرميد لو فتحات عمى سطحو لوضع  يدعى بنيامين تومسون
 قدور الطيو.

 
 مدفأة فرانكمين 7الشكل 

المناطق الباردة من أوربا وأمريكا،  لتاسع عشر أصبحت معظم المنازل فيوفي القرن ا        
الشكل لمتدفئة والطيو  fireplace مدفأة جدارية الواليات المتحدة األمريكية تحويكندا و والسيما 

صناعة  ع في استعمال الحديد الصب انتشرتوالتوس تطور صناعة الحديد ووسائل النقل،ومع 
 وكانت في أكثرىا تعتمد عمى الحطب وقودًا ليا ، أنحاء العالم واقد الطيو والمدافئ الحديدية فيم
عمى يد األمريكي جوردان  1833الفحم الحجري فقد سجل اختراعيا عام  ما أول مدفأة تحرقأ ،

وكانت جيدة التيوية بحيث يحترق الفحم احتراقًا   baseburner ( حراق القاعدة)  وقد سميت 
أول حراق عممي يعمل عمى  R.Bonsen اخترع األلماني روبرت بونسن 1855وفي عام ، تاماً 
المواقد المبنية عمى أساس حراق بونسن تتصف  صرم عشر سنوات حتى كانتز، ولم تنالغا

من  أما ، بتمديدات أنابيب الغاز المستعمل في اإلنارة بشعبية كبيرة في المدن التي كانت تنعم
حين أصبح  1911يبدأ باستخدام مواقد الغاز إال بدءًا من عام  كان يقطن الريف في أوربا فمم

 ،1919يور مواقد الكيرباء في عام كانت بدايات ظ، و  عبوات تحت الضغط الغاز متوافرًا في
 وكانت النماذج األولى منيا قميمة الحرارة وتُنضج الطعام ببطء شديد، وقميل من الناس

بشعبية كبيرة  تميزت 1931ُأنتجت بدءًا من عام  ولكن النماذج المطّورة منيا التي ، من اقتناىا
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ين ظيرت أفران الموجات في أواسط القرن العشر ، و  رب العالمية الثانيةوازداد انتشارىا بعد الح
تتوغل بين جزيئات  ستخدام موجات راديوية قصيرة جداً وىذه تسخن الطعام وتطيوه با الميكروية

 ، الميتزة ارتفاع حرارتيا وطبخيا وينجم عن االحتكاك بين الجزيئات الطعام فتتسبب في اىتزازىا،
العادية وأفران اليواء   عمى األفران والمواقد العشرين ازداد اإلقبال ينات من القرنوفي أوائل الثمان

باليواء الحار فيطيوه، وىذه  يمف الطعام مى الكيرباء أو الغاز وليا منفاخ، التي تعمل ع  الحار
،  ةحرارة أقل من حرارة األفران العادي ا توزع الحرارة بالتساوي وبدرجاتأسرع وأفضل لمطيو ألني

طاقة كبيرًا من حيث البنية والحجم وأنواع الوقود أو ال قد واألفران فيما بينيا اختالفاً تختمف المواو 
الضخم ومنيا المتناىي في الصغر. ومنيا ما يعمل عمى الوقود  أو االستخدام. فمنيا الكبير

كالبنزين  السائلومنيا ما يعمل عمى الوقود والفحم والفحم الحجري وفحم الكوك، كالحطب  الجاف
الغازي كالغاز الطبيعي والصنعي،  ت الفيول، ومنيا ما يعمل بالوقودوالكيروسين والمازوت أو زي

أو غيرىا. وتراوح درجات الحرارة المفيدة في  اقة الكيرباء أو بالطاقة الشمسيةبط يعمل ومنياما
 . جة مئوية)في أفران الصير( در  5111 -111د واألفران بحسب وظيفتيا بين المواق

 

 

 

  9الشكل 
 مدفأة حطب مع سطح لمطبخ

 

 

  8الشكل 
 مدفأة خشب جدارية 
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 مدفأة فحم حجري 11الشكل  مدفأة نحاسية 11الشكل               

 

 أنواع مواقد التدفئة العصرية :

 المواقد الخشبية  : أواًل:

 خدمة وقدــــــــــــــــــــــــــأول طرق التدفئة المستر المواقد التي تعمل عن طريق حرق الخشب تعتب       
جاءت تمك الطريقة من فكرة حرق الخشب في العراء، والسبب وراء استمرار استخدام ىذه الطريقة 

واع من ـــــــــــحتى اآلن ىو منظرىا الجمالي المميز ولمسكون والراحة الذي تضيفو لممكان، وىذه األن
والخشب، أما البمدان ذات  ة والمدن التي تزيد فييا األشجارة في المدن األوروبيالمواقد تنتشر بكثر 

ئة المستخدمة ــــــالطابع الصحراوي فتستخدم أنواع مختمفة من التدفئة والتي تعتبر أحدث أنواع التدف
أشغال م ـــــــيعمل نظام التدفئة عمى الحطب من خالل فيزياء الطبيعة حيث يت، و  في الوقت الحالي

ان إلى أعمى من ـــــــــــــــــــالحطب داخل بيت النار فيتم تسخين اليواء فيصعد اليواء الساخن مع الدخ
كما في  خالل المدخنة ويتم إحماء بيت النار فيعكس الحرارة إلى داخل الغرفة لتتم عممية التدفئة

 :موقدالواصفات م ان تكون بــويج( ، 13وتكون ابعاده كما في الشكل ) (12الشكل )
ذو قدرة كافية لتدفئة الغرفة ، ويتم ذلك بعمل بعض الحسابات الرياضية لتحديد عرض  -1



55 
 

 . بيت النار وارتفاع وعرض وعمق بيت النار ليتناسب وحجم الغرفة المراد تدفئتيا  وارتفاع فتحة
د فيحدث ما عدم عكس ضغط بيت النار وبالتالي ارتداد الدخان الى الغرفة من فتحة الموق -2

يسمى بالعامية ) تدخين الموقد ( وىي أكثر المشاكل شيوعا وسببيا عدم دقة الحسابات الرياضية 
  عند تصميم بيت النار او عند تنفيذ الموقد أو قد يكون الموقع المختار لبناء الموقد غير مناسب

فإذا كانت المدخنة ،   اقتصادي في نفقات التدفئة وذلك باختيار القطر المناسب لممدخنة -3
ذا كان ،  ذات قطر مناسب لتصريف اليواء الساخن مع الدخان يكون الموقد جيد واقتصادي وا 

قطر المدخنة أكبر من أالزم يتم تصريف اليواء الساخن مع الدخان أسرع فال يتم إحماء بيت 
اء بيت النار فيحتاج إلى حطب أكثر ليتم إحم  النار بدرجة كافية لعكس الحرارة لتدفئة الغرفة
ذا كان قطر المدخنة أقل من أالزم وغير قادر ،  فيصبح الموقد عالي النفقات وغير اقتصادي وا 

يتم تفريغ ضغط بيت النار من خالل   عمى تصريف اليواء الساخن والدخان في الوقت المناسب
فة فتحة الموقد ويسمى تفريغ عكسي لضغط بيت النار ، فيشعر األشخاص المتواجدين بالغر 

 .وتصبح صيانتو مكمفة لمتعديل عمية ليعمل جيدا برائحة الدخان 

 

 
 الخشبموقد  12الشكل 



55 
 

  

 الخشبموقد أبعاد  13الشكل 

 المواقد المعدنية:  -ثانيًا:

ىي واحدة من أبسط أنواع المواقد المستخدمة في العصر الحالي وتتميز باختالف احجاميا      
تختمف أيضا من حيث الطاقة المستخدمة في عمميا، فمنيا المواقد وأشكاليا وطريقة عمميا، كما 

التي تعمل بطاقة الكيرباء واخرى تعمل عمى الكاز او الغاز، وتتميز باسعارىا المعتدلة.وتعتبر 
المواقد الكيربائية ىي أشير أنواع المواقد المعدنية ويعمل نظام تدفئتيا من خالل تحويل التيار 

عن طريق عناصر تسخين ذات مقاومة أو بتمرير التيار في سطح عمل  الكيربائي إلى حرارة
 . 14وكما في الشكل  الموقد



55 
 

 
 موقد معدني (14الشكل )

  : يةمواقد الغاز ال -ثالثًا:

وىو أفضل أنواع مواقد الغاز ويعتبر من  :نع حسب تقنية التيوية المباشرة موقد غاز مص -1
) ماسورة داخل ماسورة ( موصولة لبيت النار واحدة   مواقد التدفئة النظيفة الن لو مدخنة مزدوجة

لدخول اليواء واألخرى لخروج الغازات العادمة ، وبيت النار عبارة عن صندوق معزول بزجاج 
نزل لذلك يعتبر من مواقد التدفئة النظيفة حراري وال يستيمك أكسجين من داخل الغرفة او الم

 .15وكما في الشكل ألكن ثمنو مرتفع جدا الحتوائو عمى تكنولوجيا عالية وأجيزة أمان 

2 -vented fireplace   : وىو عبارة عن موقد غاز داخل صندوق مع مدخنة منفردة ومع أو
إلى مرتفع حسب بدون باب زجاجي وىو مخصص لالستخدام داخل المنزل وسعره متوسط 

 التكنولوجيا وبمد المنشأ .

3-free vent or vent less fireplace   : وىو عبارة عن جياز احتراق يستخدم ضمن
 : شروط معينة وأماكن معينة كالتالي

 بدون ىد أو مدخنة في الحدائق أو األماكن المفتوحة .  out door ا : يستخدم خارج المنزل
لحطب وتبديل نوع الوقود من حطب إلى غاز حيث يتم وضعة ب : يستخدم لتطوير مواقد ا

داخل بيت نار الموقد وتوصيل مصدر الغاز ، وىو امن كون موقد الحطب في األصل يحتوي 
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 عمى ىد ومواسير لتصريف الغاز الناتج عن االحتراق .
تراق : يتم تركيبة داخل المنزل بشرط تأسيس مواسير لتصريف الغاز الناتج عن عممية االح ج

لمنع تكون غاز أول أكسيد الكربون وذلك بتجديد تيوية الغرفة من خالل تصريف الغاز واليواء 
 الساخن من خالل المدخنة .

 
 ( موقد الغاز15الشكل )

 التدفئة المركزية: -رابعًا:

وىي تعتبر أبرز وأىم أنواع التدفئة وتتميز بانخفاض تكمفة إنشائيا وصيانتيا، كما توفر         
ظروفا صحية جيدة في أرجاء المنزل حيث تضيف جوا منعشا مميئا بالحيوية في األجواء كما 

ويعتمد ىذا النوع من التدفئة عمى نقل الحرارة من أماكن التسخين ،  يمتد استخداميا لفترة أطول
إلى مشعات حرارية داخل المنزل وىو يقوم عمى عدد من األنظمة منيا ما يقوم عمى استخدام 

الر أو الديزل وذلك بضخ الماء الساخن أو البخار أو اليواء الساخن الذي يستخدم لنقل السو 
 الحرارة إلى المنزل عن طريق شبكة من األنابيب الموصولة بمشعات حرارية.

 

 : أنواع نظام التدفئة المركزية
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األكثر : وىذا النظام ىو Hot Water Heating Systemنظام التدفئة بالماء الساخن   -1
انتشارا في المنازل والمدارس والفنادق والمستشفيات، ويتميز بانخفاض تكمفتو االنشائية والتشغيمية 

 مقارنة بباقي األنظمة، كما يؤمن ظروف صحية جيدة، إلى جانب سيولة صيانتو.

: وىنا يستخدم اليواء كوسيط Hot Air Heating Systemنظام التدفئة باليواء الساخن  -2
لحرارة حيث يسخن اليواء بطرق مختمفة في وحدات تدفئة مركزية، ثم يدفع بعد ذلك في لنقل ا

 ممرات خاصة، ليخرج من نياية الممر الى الحيز المراد تدفئتو.

: أما عن ىذا النظام فإنو يتم توليد Steam Heating Systemنظام التدفئة بالبخار  -3
 ختمفة ، يتحول الماء فييا الى بخار.خاصة بضغوط م Steam Boilersالبخار في مراجل 

 التدفئة بالطاقة الشمسية:-خامسًا:

تعتبر عممية التدفئة باستخدام الطاقة الشمسية غير معروفة بالنسبة إلى الكثيرين، وتعمل         
( Solar Collectorsىذه الطريقة عن طريق ضخ الحرارة المكتسبة في خاليا تجميع الضوء )

مراد تدفئتو ولتحقيق ىذا يجب استعمال بعض المعدات واألجيزة لنقل التأثير إلى داخل الحيز ال
وعمى الرغم من ارتفاع التكمفة اإلنشائية ليذه ، مع الشمسي إلى داخل الحيزلمجالحراري من ا

النظام، إال أن الجميع أشادوا بجودتو حيث يوفر الكثير من الطاقة، كما يعمل عمى توفير 
ة مصروف السوالر، وىذا من أىم مميزاتو ففي الشتاء يوفر التدفئة % من قيم71% إلى51من

والماء الساخن بشكل يعمل عمى توفير السوالر، وفي الصيف يوفر الماء الحار بدون االعتماد 
 عمى الديزل.

 

 

 

 

 عمل نموذج من الكارتون لموقد :
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 : 18- 17- 16االشكال في كما الصور التالية توضح خطوات العمل 

 
 خطوات عمل نموذج لموقد تدفئة 16الشكل 
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 خطوات عمل نموذج لموقد تدفئة 17الشكل 
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 خطوات عمل نموذج لموقد تدفئة 18الشكل 
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 أسئمة الفصل الثالث

 

 : عدد أساليب تنظيم التحف والمعروضات ؟ 1س

 ؟ تنظيم التحف والمعروضات  طرقاعتبارات : 2س

 تكمم عن االثارة والجذب في أسموب العرض ؟ : 3س

 : تكمم عن الخصوصية في اسموب العرض؟ 4س

 ؟    فكار في اختيار التحف وترتيبها بشكل عصرياألمعايير و عدد ال:  5س

 : عدد أنواع مواقد التدفئة العصرية ؟ 6س

 : قم بعمل نموذج من الخشب او الكارتون لموقد ؟ 7س
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 الفصل الرابع
 االكسسوارات الجدارية والتأثيث

 

 األهداف:

 الهدف العام : 

أن يتعمم الطالب طرائق توظيف االكسسوارات الجدارية من خالل: القياسات، التوافقات       
 المونية ، التوافقات الموضوعية.

 االهداف الخاصة : 

فضاءات المسكن )طريقة أن يتمكن الطالب من توزيع وتنظيم قطع األثاث الحدى  -1
 الكوالج(.

 يتمكن الطالب من تركيب وتثبيت أنواع الستائر وممحقاتيا. -2

 يتعرف الطالب عمى فضاء المطبخ. -3

 

 محتويات الفصل الرابع :

 الستائر. –  

 متممات الستائر. -  

 األثاث في التصميم الداخمي. -  

 غرفة المعيشة. -  

 فضاء المطبخ. -  
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 :العناصر التزينية في مكمالت الديكور 

تمحق ضمن عممية التاثيث الداخمي لمفضاءات مجموعة من االكسوارات التي يمكن        
ي تعريفيا عمى انيا العناصر التجميمية من مجاميع متنوعة والتي نغني بيا التصميم الداخم

 تصنيفيا الى :ويمكن ( 1وكما في الشكل )ية وتضيف عميو صفات جمالية وتعبير 

الساعات والخزفيات والتي تعكس عند  مثل قطع االضاءة الفنية ، االكسسوارات النفعية : -1
 اختيارىا ىوية شاغمي الفضاء.

التي تغني الفضاء وتخدم اغراضا اخرى مثل التفاصيل المعمارية  االكسسوارات الثانوية : -2
بعضيا فضال عن اشكاليا وسطوح القطع والتي تعبر عن كيفية ارتباط الخامات المستممة مع 

 المستخدمة في تاثيث الداخل .

 
 (1الشكل )
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والتي تبيج النظر بدون ان يكون ليا غرض نفعي ومنيا القطع  االكسسوارات التزينية : -3
الفنية التي تعود الى فترات زمنية معينة فضال عن المجموعات الشخصية التي يمتمكيا البعض 

الظمية والمزروعات التي تضفي الحيوية والبيجة عمى الفضاءات العصرية في وكذلك النباتات 
 .االكسسوارات التزينية  (2خمق حالة المتعة وكسر الممل .كما في الشكل رقم )

 (االكسسوارات التزينية2الصورة الموضحة رقم )

 :دور الموحات الزيتية والمنقوشات في ميدان فن مكمالت الديكور

بعد االنتياء من عمل زخرفي مختص بشقة ما اوبيت ما يعتبر عارية عندما تترك الجدران       
( او Papier Peintمثل ىذا العمل ناقصا ،حتى ولو كانت ىذه الجدران مكسوة بورق التمبيس )

بطالء خاص . فالموحات الزيتية تعطي المجموعة الزخرفية حيوية خاصة ونشوة نفسية ممحوظة 
يمة )الستيل ( الموجود في الشقة اوالبيت المذكور كما في الصورة الموضحة رقم كذلك ،تبرز ق

( وعندما اليكون المرء واثقا من نفسو بخصوص اخيار الموحات الزيتية المالئمة ،يستحسن ان 3)
خزانة جياز مزخرفة ( كما في الصورة  –يضع مراة مؤطرة بشكل اخاذ او تثبيت )رف جداري 

الخشبي الجيد . واذا كان طابع المجموعة الزخرفية بسيطا اراديا ،امكن ( من الصنع 4رقم )
 استبدال الموحات الزيتية بصورة فوتوغرافية ذات قياس كبير وجميمة .     
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  توضح رف جداري 4الشكل                   تبرز قيمة  الموحة الزيتية 3الشكل           

 :اهمية الموحات الزيتية 

 الموحات الزيتية ىامة في مجال فن مكمالت الديكور لعدة اسباب : تعتبر      

 تخمق المساحة الجدارية الكبيرة العارية حالة من عدم التوازن غير المتجانس . -1

ان وجود لوحات زيتية جميمة ،يجذب االنتباه ويوجو االنظار نحو نقاط مختمفة  -2
 من الغرفة .

ت المعمقة عمى الجدران بيذه الطريقة يشعر المرء يرفع المرء بصره لتأمل الموحا -3
ان االسموب الذي ، ه بالمجموعة الزخرفية المتناسقة بالراحة النفسية وىو يمتع بصر 

روحا من االلفة  يضفيان عمى الجو ، التزمو الرسام لتنفيذ لوحتو وطريقة صنعيا ،
تامل باعجاب تحفة والمتعة النفسية والبياء الزخرفي اذ الشيء يضاىي متعة ونحن ن

 .نواع اال( الموحات الزيتية مختمفة 8،7،6،5فنية كما في اشكال رقم )

 

  

 

                               
 لوحة زيتية لمنظر طبيعي 6الشكل  لوحة زيتية لمنظر طبيعي 5الشكل 
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ان اختيار وترتيب الموحات الزيتية والمنقوشات المختمفة يفسحان المجال عند المزوم  -5
 .طة فنية او لتغطية ضعف زخرفي ،لتصحيح غم

( المختارة بدقة انما Aquarelleان الوان الموحات الزيتية )ويمكن ان تكون لوحات مائية  -6
 (.9رقم ) تساىم بشكل فيما يتعمق بالجدران والستائر كما في شكل

 

 

 

 

 

 

   

  يوضح تناسق الجدران والستائر 9شكل ال                                

ان مجموعة الموحات الزيتية تتيح لنا رؤية انتقالية بين االغراض الموجودة عمى ارضية  -7
 الغرفة مثل السجادة والمقاعد والطاوالت الواطئة والسقف مع اجيزة االضاءة واالفريز. 

يمعب االطار دورا بارزا ايضا .توجد اطر جميمة جدا  باالضافة الى اىمية الموحة الزيتية ، -8
 بحيث تساىم مساىمة فعالة في ابراز قيمة الموحة .

 

 سرياليةلوحة زيتية  8الشكل     سرياليةلوحة زيتية  7الشكل 
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 :ابراز قيمة الموحات الفنية 

الحاجة الى ان نسد الفراغ وتحقيق توازن في مكمالت لمديكور المختص بالغرفة .الحاجة        
قيمة او تحف فنية  في الغرفة . ومثل ىذه االغراض االضافية ،ضرورية لتحقيق  الى لوحات

الصفة الزخرفية المميزة ،ويجب ان ال يطغي جمال الموحات عمى القيمة الجمالية ليذه االغراض 
( . وبالتالي يجب ان التقوم بدور الظل ليذه الموحات الفنية 11المذكورة كما في شكل رقم )

السبب ،لزم تحقيق تجانس نمطي بين العناصر المختمفة التي تؤلف المجموعة القيمة . ليذا 
الزخرفية في غرفة معينة .يجب االخذ بعين االعتبار موقع المصادر المختمفة لمنور النياري 

 والميمي .

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح لوحات قيمة او تحف فنية في الغرفة 11الشكل 

الذي يخص النافذة غير بارز بصريا بشكل ممحوظ ان الموحة المعمقة عمى نفس الجدار        
اثناء النيار ، لكنو يبدو بمظيره االخاذ اثناء الميل بفضل االضاءة االصطناعية . يستحسن عدم 

مثل ىذه  ،ن مساحتيا معرضة النعكاسات ضوئيةتعميق الموحة مقابل النافذة ،عندىا ستكو 
ظيرت ضربات الريشة  الضوء جانبيا ، االنعكاسات تزعج البصر وال تريحو.واذا كان اتجاه

درجة  45وافضل زاوية لالضاءة الصادرة من زاوية  ،والنقاط المتباينة عمى مساحة الموحة 
يا من الجية االمامية او ويصعب عمى المرء تحقيق مثل ىذه االضاءة واغمب الموحات يتم انارت

( يبين انارة الموحة 11ي شكل رقم )يتم انارة الموحة من الجية االمامية وحسب كما ف،  جانبيا 
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 من الجية االمامية.. عندما تكون ىذه الموحة تمثل موضوعا مضيئا اصال من الجية االمامية ،
 وال يمثل سوى القميل من الظالل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين انارة الموحة من االمامية 11الشكل 

         

موضوع ىذه الموحة بالذات مضيئا جانبيا اصال ، جانبيا عندما يكون ويتم انارة الموحة         
اذن يجب ان يتجو النورتقريبا في نفس االتجاه الذي يمتزمو النموذج االصمي عمى الموحة الزيتية 
ىكذا نرى بشكل افضل اقل التفاصيل وبالتالي يعكس العمل الفني بشكل افضل تقنية الفنان 

مكان تشاء انما يجدر عدم تعميقيا مقابل مصدر يمكنك تعميق الموحات المغطاة بالزجاج في اي 
 (  وذلك لتجنب االنعكاسات الضوئية. 12النوركما في شكل رقم )
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  عمى الموحة  االنعكاسات الضوئية  12شكل ال                             

يستحسن  ،بعض اليواة يضعون لمبات خاصة في الجية االمامية لموحة وفوق الموحة قميال      
وضع الممبة ىذه الجل لوحة واحدة فقط وبخاصة اذا كانت الموحة ذات قيمة فنية نادرة واال جاز 

 اعتبار مثل ىذا التجييز الضوئي امرا مبالغا وغير ضروري اصال .

 :(Fixationتثبيت الموحات )

يتم تثبيت الموحات عمى الجدار بطرائق مختمفة حسب طبيعتيا وثقميا وطوليا وعرضيا      
.يجب ان يعد جامع الموحات تحت االفريز )اطار( قضيبا معدنيا متينا بحيث تثبت عميو حزام 
عمودي اوقضيب معدني ارق من االول .ويتم تعميق كل لوحة بواسطة مثبتين جانبيين ، بحزامين 

معدنية متدلية :ىكذا يمكن وضع الموحة عند االتفاع المناسب نماذج مختمفة كما في اوقضبان 
( لطرق لتنسيق الموحات عمى جدار واحد ،وتظل بعد ذلك 15،14،13اشكال الموضحة رقم )

 ثابتة .

 

 

 



07 
 

 لطرق لتنسيق الموحات 13الشكل 

 لطرق لتنسيق الموحات عمى جدار 14الشكل 

 لطرق لتنسيق الموحات عمى جدار واحد 15الشكل نماذج مختمفة كما في  
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يستحسن ، وعندما النممك مجموعة كبيرة من الموحات القيمة والتممك بالتالي غرفة كبيرة         
ان افضل زاوية لتوجيو النظر الى الموحة ىي الزاوية ، اختيار الموضع المالئم لكل لوحة 

اما ، اع مترين تقريبا ويتم تعميقيا الى االعمى اي توضع الموحة عمى ارتفالمتجية من االسفل 
بواسط رزة صمبة ذات حمقة مغمقة مثبتة في وسط الجانب االعمى في صدر اطار ىكذا تظل 

البنسبة ، وضعا افقيا لمجدار وثابتا تماما وبيذه الطريقة تتخذ الموحة ، طريقة التعميق مستترة 
يتم تعميقيا بواسطة حزام ىابط بشكل رقم  سم( وما فوق ،61× سم51) لموحات ذات القياسات

مسمرة عند قمة الجدار ، تحت اطار ىكذا تتخذ الموحة انحناء خفيفا ،  Piton( من رزة 8)
تجنب تعميق الموحات عمى  ، بحيث يساعد ىذا االنحناء عمى الغاء االنعكاسات غير الجمالية

( الن مثل ىذه الوضع w(او)v( او عمى شكل حرف )16شكل سمم كما في شكل الموضح رقم )
ىي مسألة  ، يجبر العين عمى القيام بحركة تزعجيا ،والبد من القول ىنا ان المسألة اوال واخرا

لصور الفوتوغرافية اما ا ،ذوق سميم ،اوغير سميم يعبر عنو صاحبو بطريقتو في تنسيق لوحاتو 
ويجب التذكير بان الموحات ستطيع ان تعمقيا باي نظام تشاء .،فعمى العكس من الموحات ، ت

ذات الرسم المائي والمنقوشات الفنية المغطاة بالزجاج ، انما ىي غير ثقيمة لذلك يمكن تثبيتيا 
لتعميق  ( يوضح طرق متعددة17، والشكل )بطريقة مستترة وبدون ان يحدث اي انحناء 

 .الموحات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 عمى شكل سممتنظيم  16الشكل 
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 طرق متعددة لتعميق الموحات 17الشكل 
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 الستائر: 

تعتبر الستائر من الضروريات والمتممات الجمالية لمبيئة الداخمية وألعطاء المكان اليدوء       
بالدرجة المطموبة أو لحجب الرؤية من الداخل وألخفاء العيوب واألناقة واألدخال الضوء أو حجبو 

المعمارية لفتحات األبواب والنوافذ واالسقف والجدران وتركب الستائر عادة أمام النوافذ فقط أو 
بطول الجدار وبأرتفاعات مختمفة حسب التصميم كما أن الستائر تعتبر من الوسائل الميمة التي 

يوية وتضفي عمى الوسط المحيط بو من دالالت جمالية فيي تشكل تجعل المنزل مفعمًا بالح
 عنصرًا أساسيًا من عناصر البناء الداخمي لممنزل حيث تأخذ مكان الصدارة في واجية المنزل

أن أختيار الوان ،  اث البيت وكمالياتو في آن واحدتتربع الستائر عمى رأس قائمة اساسيات أثو 
ة تحتاج إلى تصميمات متعددة تجعل حجم االختيار أكثر صعوبة وأشكال الستائر المناسبة عممي

لديكور الغرفة والوانيا واشكال النوافذ فييا تساعد عمى تبسيط الميمة وأىم ما في اختبار الستائر 
أن تتناسب لونًا وشكاًل مع لون الجدار وأثاث الغرفة وتعتبر الستائر عنصر ميم بالنسبة 

بالدفء وىي تشغل أكبر مساحة ينظر الييا في الغرفة وىي  لممفروشات فيي تبعث األحساس
 .( يوضح ذلك18والشكل ) توحي بالفخامة

 أسموب الفخامة في تصميم الستائر 18الشكل 
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 فوائد الستائر:

 التقميل من حرارة وأشعة الشمس وحجب الرياح واألتربة. -1

عنصر ىام لبعض أنواع زجاج النوافذ الذي يكشف محتويات البيت لذا يفترض إيجاد وسيمة  -2
 لمتغطية والحفاظ عمى خصوصية المكان. -3

 عنصر جمالي في تحريك جمود الجدران. -4

 تستخدم ألخفاء العيوب في الجدران والنوافذ. -5

 أقمشة الستائر:

 األثاث ديكور المنزل حيث تتظافر األقمشة مع قطعتمعب أقمشة الستائر دورًا ميمًا في       
 خامات ىذه األقمشة فمنيا البسيطةوتتعدد  ات لتقدم عالمًا متميزًا وجميالً واإلضاءة واألرضي

 ألنيقة كأقمشة الشانيل والموسمينكاألقمشة القطنية والرسمية الفخمة كالمخمل والقطنية ومنيا ا
لمشجر حيث يتسم بممسة خاصة تحمل في طياتيا الكثير والجوت وظيرت أيضًا أقمشة الشيفون ا

 :الى  تقسم الستائر من حيث نوع الخامة أو القماشو  من النعومة والرومانسية والتجديد

 ( أو الدانتيل العادي أوvoualتعمل من أقمشة شفافة خفيفة )الفوال  : الستائر الشفافة -1
منسوجات خفيفة شفافة ممونة أو بمون أبيض أو الكرستال ويعطي ناحية جمالية عالية وىي 

 صوفي.

 

 

 

 

 

 

 

 الستائر الشفافة 19الشكل 
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تعمل من أنواع مختمفة من األقمشة الثقيمة والمتوسطة والخفيفة مثل  : المعتمة الستائر -2
، المخمل، الكتان، الدانتيل، النايمون، البرليون، الغاية منيا جمالية وحجب ضوء  الجاكار والستان

الشمس والرؤية ويمكن استخدام النوعين معًا في ستارة واحدة بطبقات متعددة وتصمح لمصالة 
 والشرفات واألماكن المعرضة لمشمس.

 

 

 

 

 

 

 

 الستائر المعتمة 21الشكل 

 ولين: وىي شرائح من الستائر تصنع من مواد مختمفة منيا الجوت أو البر  الستائر العمودية -3
 أو الكتان ويدخل في بعضيا مواد مقاومة لمرطوبة وأخرى لمحريق تستعمل في المكاتب والشركات

عموي ومثبتة بثقاالت سفمية وتتحرك لميمين واليسار ويمكنيا  وىي شرائح عمودية متدلية من جسر
 . الدوران

 
 الستائر العمودية 21الشكل 
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مصنوعة من المعدن الخفيف األلمنيوم الممون وىي : تشبو العمودية لكنيا  الستائر المعدنية -4
عبارة عن شرائح أفقية ممونة حسب الطمب تتدلى من األعمى من الجسر المعدني ومترابطة 

 . بواسطة خطوط كتائبية وتتحرك لألعمى واألسفل وتتحرك بالدوران األفقي

 
 معدنيةالستائر ال 22الشكل 

وىي عبارة عن أقمشة مشبو بالمواد البالستيكية عازلة لمماء أو  : ستائر المواد المدائنية -5
 مشمعات لدائنية تستخدم في الحمامات واألماكن المعرضة لمماء والرطوبة والبخار.

 

 

 

 

 

 

 

 المدائنيةالستائر  23الشكل 
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 : أنواع الستائر من حيث الشكل

والمخطط أفقيًا أو عموديًا ويتم أختيارىا بألوان متعددة ومنيا السادة والمزخرف  تكون الستائر  -1
 . بحيث تناسب المكان من حيث مساحتو وأرتفاع سقفو

 ستائر تفتح بأتجاه واحد يمينًا أو يسارًا.،  أنواع الستائر من حيث الحركة -2

 

 

 

 

 

 

 ستائر تفتح بأتجاه واحد يمينًا أو يساراً  24الشكل                           

 تتحرك رأسيًا إلى األعمى واألسفل )الشرائح المعدنية(.ستائر  -3

 

 

 

 

 

 

 

 ستائر تتحرك رأسيًا إلى األعمى واألسفل 25الشكل 

 verticalستائر عمودية إضافة إلى فتحيا لميمين أو اليسار مثل الستائر العمودية  -4
cartains. 
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 األمور الواجب مراعاتها عند استخدام الستائر:

األقمشة ذات الوحدات الزخرفية الكبيرة في الغرف الصغيرة )الضيقة( ألنيا عدم استخدام  -1
تجعل الغرفة تبدو أصغر حجمًا ويمكن استخدام الوحدات الزخرفية والرسومات الكبيرة في الغرف 

 الواسعة.

يمكن أن يكون في الغرفة )فراغ( نوافذ غير متساوية في العرض أو األرتفاعات عندىا  -2
بسيطة وقماش فاتح بألوان فاتحة حتى اليجمب االنتباه إلى ىذه الفروق في حجم  يستخدم ستائر

 النوافذ.

تختمف الفتحات بالغرفة في اشكاليا ومساحاتيا وارتفاعاتيا في ىذه الحالة يفضل أن تصل  -3
 الستائر جميعيا إلى األرض.

 كيفية اختيار طراز الستائر:

معرفة طراز الغرفة التي ستضع فييا الستارة ىل  اختيار نمط وموديل ولون الستائر يجب -1
 ىي رسمية أو بسيطة أو فخمة.

الوانيا ونوعية استخداميا ىل ىي غرفة جموس، غرفة نوم، غرفة أطفال، وعميو نقوم بتحديد  -2
 الفكرة المناسبة لطراز الغرفة.

ة حركتيا عند تتكون من مواد أضافية تستخدم لتركيب الستارة وتسيل عممي متممات الستائر:
 الفتح واألغالق وأىم ىذه المواد:

 الجسور بأنواعيا )العادي، المزخرف، األسباني، األلماني، األمريكي..الخ( -1

 

 

 

 

 

 الجسور 26الشكل 
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 المشابك والعجالت والحمقات. تعميقاشرطة  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشابك والعجالت والحمقات 27الشكل            

 ات الفتح واألغالق.مقوالمقابض وبكرات الشد وحالخيوط  -3

 

 

 

 

 

 

 

 بكرات الشد والفتح واألغالقالالخيوط والمقابض و  28الشكل 
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 أنواع الجسور المستخدمة في تعميق الستائر:

عبارة عن سمك مزود بحمقة في كل من طرفيو ويركب داخل ىيكل خشبي :  الجسر العادي اواًل:
بواسطة شناكل خاصة من طرفي السمك ثم يركب الييكل عمى الجدار بعالقات معدنية أما 
الستارة فأنيا تثنى من األعمى وتخيط يتم ادخال السمك في الجزء المثني والستارة ويمكن أن 

وىناك نوع أخر لمجسر العادي وىو عبارة عن جسر ،  ياً من قطعة أو قطعتين وتتحرك يدو تتكون 
معدني يركب خمف الييكل الخشبي حيث تتحرك عميو عجالت خاصة خمف الييكل عمى أن يتم 

قطع معدنية خياطة عجالت الجسر عمى الستارة وتدخل الجسر ثم يركب عمى طرفي الجسر 
أيضًا كالنوع السابق )السمك( والجسر  أما الستارة فأنيا تتحرك يدوياً ،  لمنع السقوط عن الجسر

ويطمق عمى  Iالمستخدم الذي يركب عمى الييكل الخشبي من الداخل فأنو عمى شكل حرف 
 . العادي ىاتين الطريقتين التعميق بالجسر

 : أجزاء الجسر العادي

وىو ماسورة من الحديد المغطى بطبقة من البالستيك وتكون بأطوال مختمفة ويمكن  األنبوب: -1
 قص الطول حسب الحاجة ويكون بعدة ألوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع انابيب جسور الستائر 29لشكل ا



77 
 

: وىي كرتان من البالستيك تكون مزخرفة ولونيا من نفس لون األنبوب  الكرات الجانبية -2
 . طرف من أطراف الماسورةوتوضع كل كرة عمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكرات الجانبية 31الشكل 

وىي عبارة عن حمقات بالستيكية توضع األنبوبة بداخميا ويكون بطرف  : حمقات المشابك -3
سم تقريبًا من 11كل حمقة ثقب جانبي إلدخال المشابك بو ويكون عدد الحمقات حمقة لكل 

 األنبوبة وتكون بمون األنبوبة.

 

 
 

 

 

 

 

 حمقات المشابك 31الشكل 
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 : وىي عبارة عن حوامل معدنية تثبت بالجدار ويحمل عمييا األنبوب. العالقات )الحوامل( -4

 

 

 

 

 

 

 

 حمقات المشابك 32الشكل 

 : طريقة تركيب جسور األنابيب عمى الحائط

المناسب من الحمقات  يتم تحديد طول القطعة ويتم وضع الكرات بأطرافيا بعد وضع العدد       
يتم تعميق الحوامل عمى خط أفقي بحيث توضع أثنين أو ثالثة وحسب طول ، و  عمى األنبوب

يتم كذلك  األنبوب المستعمل وتثبت مع الجدار بإستعمال البيش )الجوي( البالستيكية والبراغي،
 تركيب األنبوبة عمى الحوامل مع تقسيم الحمقات بين الحوامل بالتناوب.

 سوريعتبر ىذا النوع من الج :American Runnerالجسور األمريكية المعدنية ثانيا: 
المستخدمة لمستائر ىو األدق من ناحية األداء واالستعمال ولكنو من الصعوبة في تكوين أجزائو 
وتركيبو وبالرغم من ذلك فيو شائع االستعمال حيث منو اشكال متعددة بقطع مستطيمة أو دائرية 

 . وىي متساوية من حيث األداء والغرضمزخرفة 

 : أجزاء الجسر األمريكي

عبارة عن ىيكل معدني مدىون بمون أبيض كريمي يكون مفرغ من الداخل  الهيكل الخارجي: -1
وفيو شق لوضع حوامل القماش بو ويتكون ىذا الييكل من جزئين متداخمين وذلك لتحديد الطول 

 المناسب.

 وسط الجسر ويختفي خمفو. : يكون فيالحامل األوسط -2
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: وىو عبارة عن حوامل بالستيكية توضع في شق الييكل ويكون عددىا حوامل القماش -3
 سم تقريبًا وتنتيي كل واحدة منيا بثقب لوضع مشابك القماش بو.11واحدة لكل 

وتستعمل ىذه الخيوط لفتح وأغالق الستائر وتكون موضوعة داخل  : خيوط وحبال الكتان -4
ل عمى بكرات ومربوطة بالحوامل وينتيي الخيط إلى جانب الييكل خارجا إلى الخارج ونازاًل الييك

 إلى األسفل.

 سم الستطالة الجسر.15-11: يوجد تداخل بينيا بمسافة جزئي الجسر -5

  ويحمل عمييا الييكل لتصبح جاىزة : تستعمل لمتثبيت بالحواملالعالقات )الحوامل( -6
 مال .لألستع

وعددىا أثنان وىي لممحافظة عمى الحبل لتعطي النعومة والسيولة في الحركة عند  رات:البك -7
 الفتح واألغالق.

 : نحافظ عمى الحبل أن يكون بعيدًا عن األرض خوفًا من تشابكو.بكرة الشد -8

 : حيث يمتف حول بكرة الشد.حبل األنزالق -9

 : طريقة تركيب هذه األنواع عمى الخائط

لبيش )جوي( البالستيكية تثبيت العالقات )الحوامل( عمى الجدران وذلك بواسطة ايتم       
يتم تركيب الييكل ،  حسب الطول المناسب يتم سحب قطعتي الييكل لمخارج وذلك،  والبراغي

 عمى العالقات وذلك بواسطة خرزات موجودة في الجسر يقابميا بروز في العالقات.

وىذا النوع عبارة عن سكة من النحاس عمى شكل ونستطيع قصو  : الجسور النحاسيةثالثًا: 
حسب الطول المناسب وتتكون حوامل القماش من عجمتين مثبتتين بسمك لحمل القماش بو وتسير 
العجمتين عمى سكة الجسر وتثبت السكك بالحائط بواسطة حوامل خاصة لتثبت بالحائط ويحمل 

يتم تثبيت قطع معدنية بأطراف الجسور لمنع عمييا الجسر لتصبح جاىزة لالستعمال كما 
 . العجالت من االنزالق لمخارج

تستعمل الجسور الخشبية لتثبيت األنواع السابقة بداخميا وذلك عند  : الجسور الخشبيةرابعًا: 
( ويثبت بداخل الجسر الخشبي جسرين من أحد  داخمية وخارجية استخدام طبقتين من الستائر )
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ويستعمل لصناعة ىذا الجسر خشب السويد أو خشب الزان ويتم تغطية الخشب  ، األنواع السابقة
 يقطع القماش من نفس نوع المستخدم في الستائر من أجل أعطاء ناحية جمالية ليا.

 : طريقة تركيب الجسور الخشبية

المطموب سم وطوليا حسب الطول 15*3يتم تحضير قطعة من الخشب ابعاد مقطعيا       
يتم تركيب قطعتين من الخشب قطعيا نفس السابقة وطوليا حوالي ،  بمادة عازلة وتصقل وتطمى

يتم تركيب جسر أو جسرين حسب الحاجة من أحد  ، سم تركب عمى طرفي القطعة السابقة15
ي عمى الحائط بواسطة عالقات يتم تعميق الجسر الخشب،  نواع السابقة داخل الجسر الخشبياأل

 ي بنفس نوع قماش الستائر.يغطي الجسر الخشب،  خاصة

 األثاث في التصميم الداخمي:

يعد األثاث العامل الرئيسي في تصميم الفضاءات الداخمية وبدونو التكتمل مقومات       
حيث نال أىتمامًا كبيرًا من قبل مصممي األثاث الداخمي ولما لو من تأثير  ، التصميم الداخمي

عمى راحة اإلنسان وتوفير احتياجاتو فضاًل عن كونو مرتبط بالتكوين البصري لمفضاء الداخمي 
ويمعب من خالل شكمو وخطوطو ومقياسو والوانو وتركيبو دورًا ميمًا في أعطاء الصفات 

 ء الداخمي.والخواص التعبيرية لمفضا

 أختيار األثاث:

األثاث حسب أشكال قطع األثاث ممكن أن تكون بأشكال خطية أو  تكون عممية اختيار     
 عند أختيار األثاث يجب توفر نوعان من األعتبارات:و مغمقة وخطوطيا تكون مستقيمة أو  سطحية

تعتبر من العوامل اإلنسانية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا عمى شكل األثاث  : االعتبارات الوظيفية -أ
وعمى أن توفر الراحة الفيزياوية ويرتبط مفيوميا عمى الفعاليات التي يقوك بأدائيا كما تؤثر عند 
استعمال قطع األثاث وطريقة الترتيب حسب مجموعات تعتمد في تنظيميا عمى وحدة قياسية 

 تمثل عممية ترتيبيا وتشكل أكبر استمرارية ممكنة لالستفادة من الفضاء.Modular unit معينة 

أن العناصر البصرية الظاىرية التي تشكل الحافات الخارجية  االعتبارات البيئية والجمالية: -ب 
كتمة األثاث من خط وشكل ونسبة وخاصة لون نسيج ىي األساس المعبر عن الناحية الجمالية 

ؤثرة تتحكم في أختيار األثاث ومنيا المتانة وسيولة الصيانة والمظير وىنالك عوامل أخرى م
 المقنع.
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 : قواعد ترتيب األثاث

عند توزيع قطع األثاث الفخمة وذات األلوان البارزة بشكل يتوازن مع مجموعة األثاث داخل  -1
 . الغرفة

ذو الحجم الكبير يجب أن تتناسب قطع األثاث مع مساحة وحجم الغرفة أي استخدام األثاث  -2
 . لمغرف الواسعة في حين األثاث ذو الحجم الصغير لمغرفة الصغيرة

اعتماد التنوع في الشكل والمون والحجم والنسيج يجذب النظر كما أن الخطوط المختمفة أكثر  -3
 . انارة من ابراز خطوط من فئة واحدة

لتصميم مكمل لغيره ويؤمن تطبيق مباديء التصميم إليحاء بالتكامل أي أن كل جزء من ا -4
 المون والخط في األثاث.

 : ترتيب األثاث

أن عممية ترتيب األثاث تتطمب طريقة تتماشى مع مقياس الرسم األفقي أو أخذ قياسات      
الغرفة المراد تأثيتيا وتطبيقيا بالرسم بعد رسم جميع المعالم من منافذ وأبواب مع رسم كل قطعة 

يتم ترتيب أرض المنزل حسب األنشطة ،  وزيع األثاث حسب االتجاهأثاث حسب القياس ويتم ت
نقوم تحريك ىذه الرسومات من عمى الورق لمحصول ،  لمراد تأثيثيافي كل غرفة وحسب الغرفة ا

يتم وضع قطع األثاث الرئيسية والفخمة أواًل ثم أي ،  مى أفضل ترتيب مناسب لتحديد حاجةع
معرفة أن لكل غرفة ابعاد ،  تنظيم وترتيب مايمزم لمغرفةيسيل قطع أثاث أخرى موجودة حتى 

 . ثالث من أرتفاع الجدران وطول وعرض الغرفة

 : أرشادات ترتيب األثاث

 يجب ترك مساحة لممرور مفتوحة حيث يسيل الحركة بالغرفة. -1

 تنظيم أركان المحادثة بحيث الينزعج الجالسون فييا بمرور غيرىم في الغرفة. -2

 استخدام األثاث داخل الغرفة بكل سيولة بحيث اليعمق الجالسين.يمكن  -3

وضع قطع األثاث الضخمة موازية لمجدار أو قربو حتى يحتل مساحة أصغر وتنسجم أكثر ت -4
 مع خطوط الغرفة.

 يجب أن تنظم في كل غرفة نقطة محورية اما موقد أو نافذة أو قطعة أثاث بارزة ومميزة. -5
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 : غرفة المعيشة

يعد فضاء المعيشة من أكثر الفضاءات استعمااًل في المنزل وقد تتنافس في ذلك مع       
الحمامات والمطابخ وليذا فأن العناية بتخطيط وتنظيم ىذا الفضاء من األمور الحيوية التي البد 
منيا، فمن الواجب إقامتيا في وسط المنزل وعمى مقربة من المداخل مع االنتباه أال يؤدي 

خل إلييا مباشرة، ومن شروطيا وجود مدخمين أو مخرجين في بعض الصغيرة ويكون المد
االحتياج إلى وحدات الجموس بامتداد الجدار حتى تضمن منطقة وسطية الحرية ويفضل في 

فحرية ،  الفضاءات الواسعة عمل تنظيمات متعامدة من وحدات الجموس لكسر الروتين والرتابة
ه الفضاءات لذا يجب أن تكون واسعة مقارنة مع بقية الفضاءات الحركة والتصميم أكبر ليذ

األخرى، ألنيا تستخدم في وظائف ونشاطات متعددة كجموس واجتماع العائمة واستقبال الضيوف 
ومشاىدة التمفاز وغيرىا من وسائل الترفيو المرئية ولغرض الطعام ولعب األطفال في زاوية معينة 

لرسم واليوايات األخرى واالستماع إلى المذياع أو مشاىدة وممارسة الخياطة والتطريز وا
ويمكن استعمال ىذا الفضاء كموزع رئيس لموصول إلى الحجر األخرى  . الحاسوب...الخ

 . والممرات السيما في الشقق والدور السكنية الصغيرة والمتوسطة

مساحة كافية  أن ىذه الفضاءات يجب أن تكون ذات نوافذ زجاجية غير عالية، وذات      
%( من المساحة الكمية 21-15لدخول الشمس، وأن التقل المساحة المخصصة لمنافذة عن )

 رة لإلفادة القصوى من أشعة الشمسلمفضاء، وأفضل اتجاه ىو الجنوبي أو الجنوبي الغربي لمحج
فضاء وعمى المصمم أن يعد قائمة دقيقة لمختمف األنشطة والفعاليات التي يمكن أن تزاول في ، 

المعيشة فكل أسرة تختمف عن أخرى من ناحية المتطمبات تبعًا الختالف نوعية األفراد وبيدف 
تقميل الفضاء الضائع ليذه الوظيفة الحتمية، ويجب االىتمام بفتحات األبواب ويفضل أن تكون 
في الزوايا الميتة من ىذا الفضاء وأن تكون قريبة من بعضيا بشكل يؤمن معو الوصول من 

 fireأما في حالة وجود مدفأة جدارية ،  رة إلى أخرى دون الحركة في كامل الفضاءحج
place) فيجب االنتباه إلى موقعيا في الجدار المناسب البعيد عن التيارات اليوائية من الفتحات)

،  ليا السيما في فصل الشتاء الباردالمختمفة وأن يحدد ىذا المكان الختيار ركن الجموس حو 
فضاءات المعيشة عمى وحدات الجموس بناء عمى افراد العائمة أو أكثر الستقبال الضيوف تحتوي 

وكذلك الوحدات الخاصة بالتمفاز والمكتبة وغير ذلك ويسيل تصميم األثاث وترتيبو في فضاءات 
المعيشة المستطيمة أكثر من فضاءات المعيشة المربعة الشكل وتكون أبعاد فضاء المعيشة عادة 

 (.611*691سم( والكبيرة الحجم تكون )491*611سم( والمتوسطة الحجم )371*551)
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 أثاث حجرة المعيشة:

 : وحدات الجموس الصغيرة -1

سم( من دون الظير وارتفاعيا 58-55سم( وعرضيا )61-55يكون طوليا يتراوح مابين )       
جانبية ومنيا سم( وبحسب التصميم ومنيا مايكون من دون مساند 41-35يتراوح ما بين )

 سم(14-11سم( من القاعدة وميل الظير يكون مابين )25-15مايكون لو مسند بارتفاع مابين )
وتكون منجدة سواء بالكامل من الخارج أو من الداخل، والبعض منيا ما يكون منجدا من القاعدة 

أكثر صالبة  والظير والجوانب فقط أو القاعدة والظير فقط دون الجوانب، ويميزىا إنيا من مواد
تتصف بالمتانة والراحة واالتساع وتعطييا عمر أطول لالستخدام إذ تكون من مادة الخشب أو 

 من المعدن أو كالىما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة الجموس الصغيرة 33الشكل 

 وحدات الجموس الكبيرة )األريكة(: -2

 وحدات الجموسألخرى فتخضع ألبعاد سم( أما األبعاد ا251قد يصل طوليا إلى )        
 تكون بجمستين أو ثالثة،  صفات المون والتركيب والحجم نفسوالصغيرة السابقة الذكر نفسيا وبموا

ذا كانت كبيرة ورغبنا أن تبدو أو أربعة وبحسب التصميم وبحسب الحاجة واتساع المكان  وا 
 كمالت.أصغر يمكن أن يضيف ليا بعض الوسائد. أما أذا كانت صغيرة فمن المفيد تجنب الم
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 وحدات الجموس الكبيرة 34الشكل 

 سم( وأكثر وبحسب الحاجة واتساع151طوليا قد يصل إلى ) مناضد وسطية رئيسة: -3
سم( وارتفاعيا يجب أن يكون مناسبًا الرتفاع 61-41المكان أو الركن وعرضيا يتراوح ما بين )

-41) المريح ويتراوح ارتفاعيا ما بين قواعد كل من المكمالت والكتب من أجل االستعمال
 سم(.51

 

 

 

 

 

 

 مناضد وسطية رئيسة 35الشكل 

توزع بين الجمسات وأماميا من أجل االستعمال المريح وغالبًا ما تكون  : مناضد صغيرة -4
سم( وبارتفاع أقل من ارتفاع المنضدة الوسطية 41-31سم( وعرضيا ما بين )45-35طوليا )

ذا كانت الجمسة ضيقة فيفضل ، سم( أو حسب التصميم45-41الرئيسة عادة تتراوح مابين ) وا 
 تساعد عمى اإلحساس الوىمي بأتساع الفضاء. استخدام طاوالت بسطوح زجاجية فيي
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  مناضد صغيرة 36الشكل 

سم( وبارتفاعيا بحسب 41-35سم( وعرضيا من )251-111يكون طوليا من ) : الخزانة -5
الطمب قد تحتوي عمى ممحق وقد تحتوي عمى أرجل أو ال تحتوي وقد يوضع فييا تمفاز )يكون 

ة وغير العائمة من الضيوف قدر اإلمكان( ويفضل أن موقعو يسمح بمشاىدة جميع أفراد العائم
تحتوي المكتبة عمى رفوف لوضع التحف واالواني وأدوات الزينة المختمفة. ويمكن تقسيم الفضاء 
من خالل الفواصل المتحركة أو قطع األثاث أو أقامة قاطع يحتوي عمى باب منزلق الستعمالو 

ه الفضاءات من النوع العامة لوضوح الرؤيا عند الحاجة. أما اإلضاءة فتكون عادة في ىذ
ومريحة لمستخدمي الفضاء ويكون موقعيا عمى السقف والجدران أو في الزوايا ذات القواعد 
األرضية ويمكن استخدام اإلضاءة المركزة بمصدر أو أثنان فقط لمتركيز عمى حوض لمزىور أو 

اءة العامة )العادية( في ىذه األماكن لوحة فنية أو تماثيل لمتركيز عمييا ويفضل أن تكون اإلض
ويفضل  ، من الفموسنت السيما عند مشاىدة التمفاز حيث يفضل أن ال تنعكس عمى شاشتو

استعمال وحدات من النباتات والزىور العطاء حيوية لمفضاء عمى أن تكون بارتفاع مناسب في 
الفصل بين أماكن الجموس والطعام أو فضاء الطبخ عن فضاء الطعام. يفضل استخدام الزخارف 
ضافة المكمالت من وسائد وغيرىا  فإذا كان ىذا الفضاء مفتوحاً   واأللوان التي تعطي السعة وا 

أما أقمشة ،  عمى باقي فضاءات السكن فيفضل اختيار األلوان المحايدة لمعظم المحددات
الستائر والتنجيد فيفضل أن تكون ذات النمط أو الطراز البسيط ألن األقمشة المزركشة والمعقدة 

 التصميم غير عممية والتناسب الفضاءات المستخدمة بشكل يومي ومستمر.
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 ةالخزان 37الشكل 

يعد المطبخ بمثابة قمب المنزل ولو وظائف متعددة وحيوية من أعداد الطعام أو  : فضاء المطبخ
 -: تخزينو أو الغسيل ولتوضيح الوضعية الجيدة لممطبخ أنظر إلى المخطط أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط فعاليات فضاء المطبخ 38الشكل 

 : تخطيط المطبخ

ىو االستخدام األفضل لممساحة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وىنالكتسمسل معمول بو في        
 رف حوض -جياز الطيي–مسطح العمل( الرف ) التخطيط الداخمي لممطبخ ويكون ىكذا

رف مع مالحظة أن الرف ىو مسطح العمل. ويجب أن التكون ىناك فجوة أو عائق   –الغسيل 

طاولة 

التحضير 

 نحو النافذة

طبخ مع 

خزانة 

 األواني

صوان 

مع خزانة 

 لألواني

حافظة 

طعام 

 وثالجة

مغسلة مع 

مصفاة 

 وتفريغ

مهمالت 

وخزانة 

 األدوات

 إلى حجرة الطعام

 من حجرة الطعام
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طاولة التحضير مغسمة  -بين الحوض وجياز الطيي وىذا يمتد من اليمين إلى اليسار الموقد
ثالجة. يمكن أن يكون عمى خطين أىم مراكز العمل عمى طول جدارين مواجيين من دون نوافذ 

( وفي الحجرة الصغيرة يكون عمى امتداد ثالثة جدران عمى  ( Lوىنالك مطبخ عمى شكل حرف 
عممية التنقل في المطبخ تكون من الحوض إلى الموقد لذا يجب أال . ان  ( ( Uشكل حرف 

يعاق بأي عائق يتخمل المسار وكذلك مسار الناس في المطبخ حتى يصموا إلى الباب الخمفي 
الحوض والموقد والثالجة سوف المشي غير الضروري فأنو يجب أن يوصى بأن يكون االمتداد 

سم( وىنالك اعتبار ىام في التخطيط لممطبخ عادة ما ييمل 361*181الكمي ليذا المثمث بين )
( والتوصيات لألشخاصذوي الطول المتوسط تشمل  الرف وىو االرتفاع السميم لمسطح العمل )

 : اآلتي

 سم(.111-85مسطح العمل بما فيو الموقد يكون ) -1

 .سم(61*115-91قمة حوض الغسيل ) -2

 سم(.135)قاع وحدات الحائط فوق قمة العمل  -3

سم( 45سم( إذا كان عرض الدوالب اليزيد عن )181أعمى رف لالستعمال العام ) -4
 سم(.211سم( فيفضل أن ال يقل عرض المطبخ عن )61أما إذا كانت الدواليب بعرض )

 االشكال المتعددة لتوزيع فعاليات أثاث المطبخ 39الشكل 
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 الفعاليات المطموبة في فضاء المطبخمنظور يظهر توزيع االثاث حسب  41الشكل        

 : أدوات المطبخ

ويكون أما غازيًا أو كيربائيا أو كمييما معا ويوضع عادة بجانب الجدار ويجب   : الموقد -1
عدم وضعو في الركن إذ أن الطاىي يحتاج إلى متسع أو مجال ليقف مرتاحًا في األمام ومأبعاد 

 سم(.61*71*91متنوعة والمعتاد أو الشائع أن ابعاده )

 

 أنواع مواقد الطبخ 41الشكل 
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تعد من ضرورات الحيوية لألسرة إذا كانت صغيرة يمكن أن تدخل تحت رف  : الثالجة -2
العمل ولكن إذا كانت أكبر من ناحية الطول فأنيا توضع عند نياية المسار الحركي من رف أو 

سم( 121-71*71*61سطح العمل حتى ال تعيق سير العمل. وأبعاد بعض أنواعيا تكون )
 . ين الجدار وما خمف الثالجةسم( ب21-11ويترك مسافة ال تقل عن )

 

 

 

 

 

 

 الثالجة 42الشكل 

وىي عبارة عن أجيزة كيربائية لمغسيل وعادة توضع  : غسالة األواني واألغراض األخرى -3
 الصرف مثل الحوض بحيث أن األطباققريبة بقدر اإلمكان من مصدر الماء ومن مكان 

سيولة ممئيا باألواني. ويمكن أن توضع  تشطف قبل تكديسيا وكمما زاد قرب غسالة األواني زادت
 تحت أو فوق سطح العمل أو تثبت في الحائط بارتفاع الكتف بحسب مقاسيا ونوعيا وعمميا.

 

 

 

 

 

 

 

 غسالة االواني 43الشكل     
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 أسئمة الفصل الرابع
 

 

 ؟ ما هي فوائد الستائر : 1س

 ؟ عدد أنواع الستائر من حيث نوع الخامة :2س

 ؟ عدد أنواع الستائر من حيث الشكل : 3س

 عدد أنواع الجسور المستخدمة في الستائر؟ :4س

 ؟ ما هي األمور التي يجب مراعاتها عند أختيار األثاث :5س

 ؟ عدد قواعد ترتيب األثاث :6س

 ؟ وضح بمخطط الوضعية المناسبة لتصميم مطبخ :7س

 ؟ عدد أدوات المطبخ :8س

 

 : العممي

 ؟ كيف يمكن تركيب الجسور الخشبية عمى الحائط : 1س

 ؟ وضح بمخططات أنواع وأشكال المطابخ : 2س
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 الفصل الخامس

 توظيف العناصر الحيوية

 

 اهداف الفصل الخامس: 

 

 : الهدف العام

ييدؼ ىذا الفصؿ الى التعرؼ عمى العناصرالحيوية وكيفية توظيفيا في مجاؿ التصميـ      
الداخمي, مف حدائؽ وأثاثيا ومف ضمنيا ) النافورات ( والنباتات وانواعيا, وسبؿ توظيفيا 

 وادامتيا.

 

 : الخاصالهدف 

 : اف يكوف الطالب قادرا عمى اف يجب    

 المعرفو العممية اللية عمؿ النافورات واماكف توظيفيا. -1
 االمعرفة العممية لعناصر ومكونات النافورة وتنفيذىا.  -2
المعرفة العممية  النواع النباتات الطبيعية والصناعية وأساليب توظيفيا في فنوف التصميـ  -3

 والديكور.
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  النافورات :

الماء ىو العنصر الذي ال تكتمؿ بدونو مالمح الطبيعة ومكوناتيا, عبر أي صورة أو        
شكؿ أو تصميـ ليتواجد فيو الماء بيف ثنايا الحديقة, كشالؿ تنيمر منو الماء مف ارتفاع جيد 
وبقّوة معينة, أو جدوؿ مائي يخترؽ الحديقة ليفصؿ جوانبيا بإبداع ساحر, أو نافورة الفتة مبتكرة 

والحيوية شكميا وتفاصيميا, كميا بال شؾ عناصر تمنح الحديقة لمسة متجددة بالنشاط في 
والنافورات كانت وما زالت تحاكي إبداع المرء في  روادىا., سرعاف ما تنعكس عمى  والبيجة

ابتكار الكثير مف األشكاؿ والنماذج الفنية الرائعة التي تنقمنا إلى مواطف الطبيعة لتعيد اليدوء 
والراحة لمنفس, وبرع مصمـ الديكور في ابتكار عدد مف التصاميـ لشالالت ونافورات, باستخداـ 
خامات ومواد متنوعة قريبة مف الطبيعة مشكاًل بيا نماذج فنية تتميز بالدقة واإلبداع لتكوف قطعة 

يجاد أبعاد . ويسعى المصمـ الداخمي دائمًا إلى تقديـ نماذج فنية مبتكرة إل ال تتجزأ مف المكاف
ضافة عناصر جديدة ومختمفة  , حّية لمحدائؽ المنزلية , يبرز فييا جماؿ الحديقة ويزيدىا  وا 

رونقًا وسحرًا, وال يخفى عمى الجميع القيمة المعنوية, التي يمكف أف يحققيا الماء, فيما لو تواجد 
جػػػانب وجوده كرمز , باإلضافة إلى أىميتو كعنصر غذائي ميـ لمنباتات, ب بيف جوانب الحديقة

 , بجانب تمطيؼ األجواء لمعنى الحياة, وتكوف الحديقػة طبيعية أكثر مف كونيا مصطنعة
, وبفضمو يتحوؿ المكاف إلى عالـ جذاب, لتكتمؿ الموحة وفؽ المنظومة  خصوصًا في الصيؼ

 . التي يرغب بيا المصمـ في جعؿ المكاف أقرب إلى بيئة طبيعية غير مصطنعة

 

 نافورة في موقع عام 1الشكل 
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لذا يحرص المصمميف  دائمًا عمى أف يحاكي العمؿ أو التصميـ مفيوـ الطبيعة بشكؿ         
أدؽ, حيث نجد أف أىـ ما يمكف أف تتميز بو النافورات ىو صوت الماء المتدفؽ وىذا أيضًا 

الطبػيعي, وىذا , ومدى مطابقتو في الصوت وشكؿ جرياف الماء لمشالؿ  ينطبؽ عمى الشالؿ
العمؿ يتطّمب دقة ودراسة وافية قبؿ البدأ في التنفيذ, ومما ال شؾ فيو أف انتقاء المضخات 

وتقوـ ىذه التقنية عمى تحديد  . , حيث تعمؿ عمى توليد الضغط الالـز المالئمة لمعمؿ ميـ جداً 
مماء إلى النافػػورة, , عف طريؽ التحكـ في حجـ االنابيب الناقمة ل كمية الماء الواردة وضغطيا

وكذلؾ التحكـ في شػكؿ الصماـ ومقدار فتحتو لما لو مف تأثير عمى شكؿ شعاع الماء وعمى 
, فيي  ارتفاعو, فكاف ىناؾ الصمامات الضيقة التي تدفع شعاعا ضيقًا, أما الصمامات الواسعة

بأتجاه قوة الضغط  مع مراعاة تدفؽ الماء. بكؿ تأكيد ستدفع شعاعًا مف الماء بشكؿ أوسع وأكبر
المناسبة لمماء, ليصؿ شعاع الماء المقذوؼ إلى االرتفاع المطموب لينسكب محدث إيقونة فنية 
رائعة مستفيضة بالجماؿ مما يشيع المتعة والبيجة في نفس المحيطيف بيا لحظة الوقوؼ وتأمؿ 

 . الجمالية واألنغاـ الحية التي تصدرىا الطبيعة بإيقاع خرير الماء المنسكب

 : عناصر ومكونات النافورات
تحتوي اغمب النافورات عمى العناصر والمكونات التالية, حيث أف لكؿ واحدة منيا عمميا         
وبتنسؽ أالعماؿ يتـ الحصوؿ عمى نافورات غاية الروعة والجماؿ تمبي الغرض المطموب  الخاص

 :  مف انشائيا
األجزاء المتحركة او الثابتة وغالبا ما تكوف المسؤولة عف ونقصد بيا   : األجزاء الميكانيكية  -أ 

ضخ الماء وعمؿ الشكؿ المطموب لمنافورة وىي مف األجزاء الرئيسية ليا وتعمؿ بالطاقة 
    : الكيربائية وتشمؿ

 . Pump المضخة -1
 . Filter الفمتر  -2
 . Nozzles النفاثات  -3
 .)) التيوية , المسخف او الييتر , المعقـ اإللكتروني  تجييزات أخرى -4
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وىي احد اىـ اجزاء النافورة تعمؿ بواسطة التيار الكيربائي عمى ضخ الماء  : المضخة -1
داخؿ انابيب ليخرج الماء بالشكؿ المطموب, ويجب مراعاة النوع والحجـ المناسب عند التصميـ 

, سيولة إخفائيا وعدـ حصوؿ  ( ومف أىـ صفاتيا) الغاطسة  المضخات , ومف أنواع والتنفيد
أي ضوضاء او حرارة او اىتزاز, وسيولة التحكـ بكمية ضخيا لمماء, وتكاليؼ شرائيا وصيانتيا 
شكاؿ عده يتـ اختيارىا مف قبؿ المصمـ حسب كبر مساحة الحوض  المناسب وتوفرىا بأنواع وا 

 .  وأرتفاع تدفؽ المياه

 
 أنواع المضخات 2الشكل 

يوضع الفمتر عادة في مقدمة المضخة, وىو عبارة عف حاوية : (  الفمتر جهاز التنقية ) -2
ابالستيكية تحتوي عمى قطع ابالستيكية وأسفنجية وأنواع خاصة مف الورؽ, أف الغاية مف ىذة 
المواد ىو زيادة المساحة السطحية وانتشار اكثر لمماء داخؿ الفمتر ومف ثـ الحصوؿ عمى تنقية 

يتـ االستفادة مف قوة سحب المضخة لمماء وبوجود الفمتر تنقي الماء مف لمماء. حيث  ضؿاف
 األوساخ والمواد العالقة لمحفاظ عمى نظافة الماء دائما.

 
 الفمتر 3الشكل 
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مجموعة مف القطع التي يتـ تركيبيا في أعمى أنبوب رفع الماء المتصؿ مف  : النفاثات -3
النفاث عمى نشر الماء وبطريقة فنية جميمة, وتوجد ىذه القطع بعدة أنواع االسفؿ بالمضخة يعمؿ 

وأشكاؿ مختمفة مع االخذ باالعتبار توافؽ أقطار النافث مع األنبوب وأيضا حجـ النافورة ومعرفة 
 أرتفاع الماء.

 
 النفاثات 4الشكل 

 الديكور:العناصر االنشائية و  -ب
  : الحوض المائي -1

تجمع الماء) المتدفؽ والعائد (, يصنع الحوض مف الكثير مف الخامات ىو مكاف         
مثؿ الخرسانة االسمنتية والطابوؽ وأنواع مف الزجاج والمعادف, شرط المتانة والصالبة 

ويجب ايضا اف يكوف حجـ الحوض مالئما لالستيعاب  , وقوة التحمؿ لضغط الماء
داخمة اضافة الى الماء كؿ مف , ويوضع في  كميات الماء ورذاذه في نفس الوقت

المضخة الغاطسة والفمتر وبعض االجزاء االخرى المكونة لمنافورة, يتـ تغميؼ الحوض 
االسمنتي بالسيراميؾ بعد مرحمة الطالء بالمواد مانعة الرطوبة مف الداخؿ, وبالحجر 

 .  والرخاـ وغيرىا مف المواد مف الخارج
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 الحوض المائي 5الشكل 

 :  ةاالضاء -2
, مف تأثيرات لونية  إضاءة النافورات تعكس حالة جمالية متنوعة طبيعة      

وانعكاسات منسقة حوؿ حوض النافورة ويتـ ايضا عمؿ أالنارة لتسميط الضوء عمى مركز 
النافورة خصوصا اذا كانت تحتوي عمى تماثيؿ, أولتسميط أنارة مف خارج أو داخؿ 

 مف تأثير عمى الفضاءات وخاصة الفضاءات الخارجيةالنافورة عمى حركة الماء وما ليا 
 . ) الحدائؽ والمتنزىات (

 

 االضاءة 6الشكل       
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 : البساطة في تصميم النافورة المنزلية

مف ىنا حاوؿ المصمـ الداخمي ابتكار نوعا مف النافورات, تجد ليا حيزا في الفضاءات,          
فضاءات المنازؿ, ومثاؿ عمى ذلؾ نافورة بسيطو استخدـ ويمكف أف تكوف كموحة فنية رائعة تثري 

فييا خامتي الحديد والخشب, وبطريقة تشكيمية دمجت ىاتيف الخامتيف, لتظير بطريقة جميمة 
, تكسبيا جمااًل وأناقة, وتنشر الحياة في  ومبتكرة, يمكف أف تحوؿ مداخؿ المنازؿ إلى بيئة حية

مبت مف أعماؽ الطبيعة, كما آلضافة بعض مف انواع أرجائيا, لتكوف ىذه النافورة كأنيا ج
فنية النباتات الداخمية في فراغات وأحواض خصصت لزراعة النباتات فييا, لتكوف النافورة لوحة 

وأف مف الضروري أالنتباه عند تصميـ ,  متكاممة, ويتحوؿ ىذا النموذج إلى اداة مكممة لمديكور
فورة بحيث تكوف قطعة مكممة لنفس اسموب تصميـ الديكور المنزلية, أف يتـ تصميـ النارة النافو 

الداخمي, واف اختيار التصاميـ الجيدة لمنافورات يعتمد عمى األنواع التي ال تصدر أصواتًا مزعجة 
عند تشغيميا فيما لو وضعت في غرؼ االستقباؿ, والبد أف تكوف سيمة الحمؿ ويمكف نقميا 

حيزًا واسعًا مف المكاف, وسيولة صيانتيا,وامكانية تفكيكيا وتغير مكانيا عند الحاجة, وال تأخذ 
 . وتركيبيا عند الحاجة

 
 نافورة منزلية 7الشكل 
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 : التوازن في اختيار مكان النافورة

يحرص مصممي الديكور عمى أف تمبي عممية توزيع الشالؿ أو النافورة قدرًا مف التواف          
الذي ال بد مف تحقيقو في الحديقة, حتى تكوف الصورة طبيعية غير مصطنعة لممشاىد, أشاره 
إلى أف عنصر التوازف ميـ لممئ الفراغ الذي قد يحدث في المكاف, ويفضؿ أف تكوف في مركز 

النباتات انواع مكف رؤيتيا لمداخؿ والخارج , وتكوف الفتة لمنظر تحاط ببعض الحديقة, حيث ي
وأف كؿ عنصرمف عناصرالحديقة بحاجة إلى العناية حتى ال تكوف مصدرا لتجمع  المزىرة.

الحشرات والتموث, مف خالؿ استخداـ مضخة وفمتر ذات جودة, مع تشغيؿ النافورة أو الشالؿ 
لركود الماء وما قد يجمبو مف تكوف الطحالب, كما يمكف استخداـ بعض بطريقة متنظمة, منعًا 

المواد التي تعمؿ عمى منع تكوف الطحالب, والحفاظ عمى نظافة الماء, كما يمكف تربية أسماؾ 
 . الزينة خصوصًا في البرؾ أو الشالالت فيي تمنح المكاف قيمة جمالية

 

 التوازن في تصميم النافورة 8الشكل 

 التراث في تصميم النافورة:محاكاة 

نما تعود إلى الحضارات القديمة حيث برع         ىذه التحؼ الجمالية لـ تكف جديدة العيد وا 
إف لمنافورة  المصممي القدماء في تصميـ أشكاؿ فنية متباينة, عند مداخؿ القصور والحدائؽ,

نموذج آخر, تحاكي تراث الشعوب وتعد قطعة فنية رائعة, تعبر عف ثقافتيـ وتراثيـ مف خالؿ 
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الموحات الجدارية تحمؿ رسومات مف النحت البارز والمجسـ لمواضيع تحاكي الحضارات 
مي أف لتطور الفكري واالبداعي لممصمـ الداخ,  ر التاريج عمى أرض بالد الرافديفوامتدادىا عب

, مف خالؿ  عمؿ عمى الخروج مف منظور الكتمة إلى رحاب الفكرة التي تدور في مخيمتو
استخداـ الكثير مف خامات الطبيعية والصناعية المختمفة ومحاكاتيا عمميا لتراث وحضارات بالد 

  . تنفيدية لمفكر التصميمية االبداعيالرافديف, بجعميا اداة 

 

 التراث في التصميم 9الشكل 

 : تطور تصميم النافورات

شيد التصميـ تطورا ممحوظا في كافة مجاالتو السيما في صناعة النافورات وأتخاذىا         
أشكاال فنية متنوعة تحاكي التفاصيؿ المعمارية وطرازىا, وتتالءـ مع المساحو والبيئة المحيطة 

فأنيا ال تقؼ عند الفضاء بيا, لتكوف اداة ميمة في عمؿ التكامؿ التصميمي لمفضاءات عامة, 
الخارجي فقط وأنيما شممت مزيج مف التجديد والرغبة لمفرد في مالزمو محطات حياتو الداخمية, 
مف خالؿ تنوع الفكرة التصميمية لنماذج مختمفة مف النافورات تخمت عف حجميا الضخـ ووزنيا 

فضاءات الساكنة  وتبث فييا لتنشر مفيوـ الحياة في الالفضاءات,  الكبير لتجد مكانيا وبقوة في
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الحيوية مف جديد كأداة  معالجة لممشكمة التصميمية او كعنصر مف عناصر التزييف والديكور, 
ساعد عمى اقتناء النافورات لتكوف قطعة فنية ذات قيمة جمالية تقع ضمف فضاءات االبنية, مف 

مفة, بنماذج فنية منسوجة خالؿ تصميـ العديد مف األشكاؿ التي تنقمنا إلى بيئات ثقافية مخت
بالموروث الحضاري, وبعض التصاميـ المستوحاة مف األدوات القديمة التي كانت تستخدـ في 
تفاصيؿ الحياة اليومية كالطواحيف اليدوية القديمة التي تنساب منيا الماء بطريقة فنية ساحرة, 

أخرى الضفاء روح التجدد  ومجموعة مف الجرار وحركة تدفؽ الماء مف الفوىو لينتقؿ مف جرة إلى
النشاط والمتعة لحظة مراقبة حركة انسياب الماء بيف الجرار, وىنالؾ ايضا بعض التشكيالت 
المستوحاة مف الطبيعة كقطع مف األحجار المتراصفو فوؽ بعضيا البعض, وتدفؽ الماء منيا في 

 . االنواع االخرى مشيد جمالي آخر ال يقؿ مف الناحية التقنية عف

 

 النافورات الحديثة 11لشكل ا

 : فف الحدائؽ

تعبر الحدائؽ عف حاجة االنساف لما فييا مف منافع روحية واقتصادية لذا عرفيا االنساف         
منذ عصور قديمة وعمؿ عمى تطويرىا ونقميا مف بمد الى اخر, فظيرت طرز الحدائؽ المختمفة 

, وقد  فبدا االنساف ببذر البذور حوؿ مسكنووظير فف الحدائؽ مع منذ ظيور الحظارات االولى, 
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بدا الفف بعد ذلؾ باستخداـ التقنية البدائية حيث وفر لو الوقت لمترفيو والراحة, فبدا يظير 
 : وقد ظير نوعاف مف الحدائؽ , االىتماـ في انواع النباتات التي تسعد عينو وتشجع ذوقو الفني

, وكانت حاجة االنساف القديـ  والثاني لترفيو والراحة,  احتياجاتو الغدائية االوؿ لغرض توفير 
لمحديقة منذ قدـ الحضارة حيث يعتبر الديف ىو المصدر والمميـ لفمسفة وتقاليد الحدائؽ عندما 
جعمت جزءا ال ينفصؿ عف المعابد وعف المقابر وىنالؾ حدائؽ البادية وحدائؽ الصيد المشيورة 

عند السومرييف, عند التعمؽ في دراسة اعظـ الحدائؽ  لالشورييف وحدائؽ االسماؾ واالعشاب
عبر التاريخ نجد اف ىنالؾ قواعد معينو في تصميميا وتكوينيا تبقى دوف تغيير الف جذورىا في 
احضاف الطبيعة ليذا الكوف وتمؾ القوانيف التي اظيرت العالقة الرياضية بيف توافؽ االلواف 

الكالسيكية لمنسبة والتناسب التي ىي اساس ارتياح  والموسيقى وىي ما يعبر عنيا بالنضريات
, ولمتنقيب عف مدلوؿ ىذة العالقة فيما بيف عقولنا  المرء لمجموعة معينة مف االلواف واالشكاؿ

وما بيف الكوف تجعمنا اوال ننسؽ االشكاؿ الطبيعية في اطار سيؿ ثـ نعيد تنسيقيا باشكاؿ جديدة 
يدة والطرز الحديثة المتجددة البد اف تستمر في كؿ فف مف تبيجنا بوضوح ظاىر فاالشكاؿ الجد

فنوف الحياة واف تكوف مدعاة لرفاىية العيف والنفس والروح بشرط اال تحد مف قوانيف الذوؽ 
والتناسب وربما قوانيف التكويف اقؿ وضوحا في تصميـ الحدائؽ عنو في فف اخر ذلؾ الف فف 

ت حية ترسـ لنفسيا نمو معيف جميال متغير في خالؿ تصميـ الحدائؽ ينفرد باف عناصره كائنا
العاـ الواحد  بؿ في الفصوؿ و الفصؿ الواحد وحتى اليوـ الواحد يتخيمو المصمـ وحده عند 
الشروع في تصميـ الحديقة فيي ليست كموحة فنية او نصب فني او كالشعر او الموسيقى وغيرىا 

  . يمكف الحكـ عميو فور االنتياء منو

 
 فن الحدائق 11الشكل 
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 عناصر ومكونات تصميم الفضاءات الخارجية )الحدائق(:

 المماشي والممرات : -اوال

الحدائؽ الصغيرة والكبيرة  تعتبر المماشي الييكؿ الميـ في الفضاءات الخارجية )       
(. وانيا تصمـ وفؽ نظاـ حركة مستخدمي الحدائؽ مع االخذ  والمتنزىات والغابات الصغيرة

التاثير الجمالي و  ,بالنظر االعتبار مسببات ىذة الحركة واىدافيا واالماكف التي تنتمي الييا 
لممماشي يظير مف خالؿ توافقيا مع الحركة وكذلؾ طوليا وعرضيا والمقياس المناسب مع باقي 

ى مسارىا ضمف فضاءات متغيرة) مفتوحة, شريطية, نصؼ المكونات المحيطو بيا باالظافة ال
مغمقو, مغمغو( ومف الضروري اف تؤمف الوحدة بيف خط الممشى ومادة تغميؼ االرضية والتشكيؿ 
الفضائي لممنظور. عندما يكوف الممشى طويال ومستقيما أو شبة مستقيـ فمف االفضؿ اف تجري 

وعة مثؿ النباتات أو المنشات( لتحجب داخميا بواسطة فضاءات مغمقة أو مفتوحة )بعناصر متن
اف خطوط الحركة تمنح عدة مواقع متنوعة بمنظور ديناميكي لتوضيح  ,نقاط جذب غير متوقعة 

يتغيير المنظر مع كؿ خطوة قدر االمكاف وشبكة الحركة  و الضوء والموف والظالؿ واالنعكاس ,
يومتري اليندسي أو عضوي الحر أو تعكس بشكؿ واضح التكويف المصمـ لمفضاء سواء كاف ج

 .  المختمط

 : )الحدائق( اهمية الممرات والمماشي في تصميم الفضاءات الخارجي

تعتبر الطرؽ في الحدائؽ الجزء الذي يصؿ معالـ الحديقة ببعضيا ويعرضيا لممشاىد        
دوف ترؾ اي , وبتوزيع منتظـ عممي وفني بحيث يبدا في منطقة وينتيي باخرى  ويعرفيا عميو

نافورة ( وغيرىا بدوف مشاىدة , وفي ىذة الحالة يمعب  عنصر او جزء او نبات او تكويف )
المصمـ الدور الميـ الرئيسي في ىندسة وتصميـ منظومة الحركو بكؿ انواعيا وتفاصيميا وكيفية 

سرعتة او ربط اجزاء الحديقة والغرض مف استخداميا فيما اذا كانت فقط لمسيرعمى االقداـ ومدى 
( ووضع خطوط الحركو يختمؼ حسب  وىذة تستخدـ في المتنزىات الكبيرة لمرور المركبات )

لغير نظاـ تصميـ الحديقة ففي الحدائؽ الطبيعية تاخذ الطرؽ االشكاؿ الطبيعية المنحنية وا
بينما تكوف الطرؽ باشكاؿ ىندسية ومستوية في الحدائؽ ذات المستوية في يعض االحياف, 

بحيث تكوف الطرؽ الرئيسية ف تاخد الطرؽ المساحات المطموبة ـ اليندسي وفي كال النظاميالنظا
او المداخؿ الخاصو اعرض وتبدا تقؿ في العرض كمما تشعبت الطرؽ وفي كؿ االحواؿ  اليقؿ 
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,  وف سيال سواء لمرور شخص او شخصيف( سـ ويك 151عرض الطريؽ الغير المسيج عف )
الخارجية )الحدائؽ( وطرقيا يجب اف ياخذ بنظر االعتبار ىؿ اف الفضاء اف تصميـ الفضاءات 

عاـ او خاص باالظافة الى موقعيا في مركز حساس مف المدينو اـ خارجيا ومعدؿ استخداـ 
والطريؽ ىو الذي يربط المدخؿ الرئيسي باىـ ,  االفراد اليومي ومستواىـ الثقافي واالجتماعي

و مثؿ الطرؽ الثانوية والفرعية التي تقؿ في العرض حسب التدرج في المباني الموجوده وترتبط مع
تتنوع المماشي والممرات حسب المواد المستخدمو في انشاءىا وتقسـ الى انواع عده  , االىمية

ولكؿ منيا خصائصيا الوظيفية والجمالية واالقتصادية حيث تتبايف تمؾ الخصائص مف نوع الى 
و. فبعضيا تنفذ لممشي فقط, واخرى لممشي وسيرالمركبات, اخر وحسب التصميـ والغرض من

,  وليذا يجب اف ياخذ المصمـ بنظر  واخرى لمسير والجموس لمراحة او لتناوؿ بعض االطعمو
االعتبار كؿ تفرعات الجانب الوظيفي حيث مع اختالفة تختمؼ االدوات والخامات واالثاث ومف 

 : انواع المماشي والممرات ىي

 خضراء : الممرات ال -1
تعد الممرات الخضراء مف المماشي الجميمة التي اذا احسف انشاؤىا وصيانتيا اضافة        

طابع الطبيعة الخالبة, وبتالعب بسيط بأختيار النباتات بالواف مغايرة الى لوف ونسجة الثيؿ 
حيث اف انشاؤىا يتوقؼ عمى مدى استعماليا وعمى حركو السير  , الموجود اصال بالموقع

 , فالذالؾ يجب تنفيذىا لتحمؿ الضغط والدىس الشديدعمييا. فوقيا

 
 الممرات الخضراء في الحدائق 12الشكل 
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 الممرات االسمنتية واالسفمتية : -2
تحتوي ىذة الممرات عمى الكثير مف العوامؿ الجيده التي بدورىا ادت الى استخداميا         

الماره وحتى المركبات, اظافة الى سيولة بكثرة , ومنيا سطحيا شديد التحمؿ لالثقاؿ 
وسيولة وسرعة تنفيذىا وذلؾ ,  واالوراؽ المتساقطة مف االشجار التنظيؼ مف االتربو

, كذلؾ فأف االسفمت مادة انشائية تتحمؿ حركة المركبات دوف  بتجييزالخمطة الخاصو بيا
 . لممرات والطرقاتتاثير, ويعتبر االسفمت مف ارخص المواد المستديمو المستعممة في ا

 
 الممرات االسمنتية واالسفمتية 13الشكل 

 الممرات البالطية :  -3
ىنالؾ انواع واشكاؿ كثيرة مف البالطات الكونكريتية مسبقة التجييز ذات المواصفات         

الجيده مف قوه ومتانو وقابمية تحمؿ االجواء المناخية الخارجية. ومف اشكاليا اليندسية 
المربعة والمستطيمة والدائرية والبيضوية والسداسية ( وقد تكوف باشكاؿ خاصة  المتنوعة )

 .  ( وبأبعاد مختمفة, حسب مقتضيات التنسيؽ العاـ لمحديقة Lكشكؿ حرؼ )

 
 البالطيةالممرات  13الشكل 
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 الممرات الطابوقية :  -4

والمتوسطة الكمفو. ويتواجد يعد الطابوؽ مف المواد االنشائية المتينو والمستديمو         
بانواع واحجاـ والواف عده, يتـ تنفيذ الممر برصؼ الطابوؽ عمى االرض بعد وضع طبقة 
مف الرمؿ وتسويتو بشكؿ جيد. ويمكف التنفيد بتصميـ الزخارؼ وباستعماؿ اكثر مف لوف مف 

, فمثال عندما يكوف البناء مكسو  الطابوؽ وحسب وحدة التصميـ العاـ لمفضاء الخارجي
نرفع مف المستوى  وبذلؾبنوعيو طابوؽ معينو يمكننا اف ننشا المماشي بنفس نوعية الطابوؽ 

 الجمالية لمموقع .

 
 الطابوقيةالممرات  14الشكل 

 : ةالممرات المرصوف -5
برصؼ  وىي مف الممرات التي تضيؼ منظرا جميال لمفضاء الخارجي. يتـ التنفيذ         

الحجارة بشكؿ متالصؽ مثبتة باالسمنت او برصفيا مع بعضيا مع ترؾ مسافة تمال بالتربة 
سـ(  تزرع فييا النباتات العشبية مثؿ الثيؿ اواي نبات اخر. وعند التنفيذ يجب  5التتجاوز )

 مراعاة اف تكوف الحجارة قوية ومتينو وذات مممس خشف او متموج لتسييؿ عممية السيرعمييا
ويفضؿ استعماؿ الحجارة الطبيعية المستوية الوجو والمختمفة االحجاـ واالشكاؿ بشرط اف  ,

 . تكوف زواياىا متعامده او قائمة
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 الممرات المرصوفة 16الشكل 

 الممرات الرممية :  -6
وىي مف الممرات البسيطو والتي تنفذ بمادة الرمؿ االصفر او االحمر وبسمؾ يتراوح       
سـ(, ينشر عمى االرض المخصصو القامة الممشى ومف مميزاتيا انيا رخيصة  5-3بيف )

التكمفة وسيمة االنشاء اضافة الى االنسجاـ  مع الموف االخضر لمنباتات والمسصطحات 
الخضراء, ورغـ ىذة المميزات فاف عيوبيا كثيرة. حيث سيولة نمو االدغاؿ فييا وتحتاج الى 

اف االمطار ومياه السقي والرياح  تجرؼ الرمؿ وتتمؼ التنضيؼ المستمر باالضافة الى 
 الممشى وتشوه منظره وبالتالي ىنالؾ تاثيركبيرعمى المنظر العاـ لمحديقة.

 
 الممرات الرممية 17الشكل 
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 ممرات القرميد والسيراميك : -7
والحدائؽ يتـ تصميـ ىذا النوع مف الممرات في الحدائؽ الحديثو العامو والخاصو,         

ذات المستوى التصميمي العالي والكمفو العالية. و يعد ىذا النوع مف اجمؿ المماشي المنفده 
وذلؾ لاللوانو الزاىية الجميمة التي تضيؼ لمموقع طابعا خاصا متناسب ومتناسؽ مع نوعية 
و مواد البناء الحديثة وعناصر ومكونات الفضاء االخرى, وباالخص النباتات. حيث اف الوان

واشكالو وزخارفة توحي لمخياؿ وابراز معالـ الحديقة بكؿ صورالفف الجميؿ ومف عيوبو انو 
لممشي فقط وال يتحمؿ حركة العربات الصغيرة ويحتاج الى التنظيؼ باستمرار البراز معالمو 

 . في الحديقة

 
 ممرات القرميد 18الشكل 

 الممرات الحصوية الممونة: -8
النوع مف المماشي الحصى المموف بمختمؼ احجامو والموانو, حيث يستخدـ ليذا          

توضع خمطة مف االسمنت والرمؿ في موقع الممشى ومف ثـ يرص الحصى فييا بشرط اف 
تغرز باالسمنت بأكثر مف نصفيا عمى االقؿ بشكؿ جيد بحيث يكوف السيرعمييا يسيرا 

ة رسومات زخرفي ممونو وتنظيفيا اسيؿ, ويمكف ومف خالؿ التخطيط لمتصميـ اظاف
ولمحصوؿ عمى ممشى اكثر جمالية يتـ التنسيؽ بتكسير الحصى الى قطع صغيرة وغرسيا 

 . باالسمنت عمى غرار الكاشي الموزائيؾ
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 الممرات الحصوية الممونة  19الشكل 

 :  الممرات الخشبية -9
بالكثير مف صفات  تنشا الممر الخشبي مف مقاطع االشجار والشجيرات التي تمتاز        

القوه والمتانو وقابمية التحمؿ لتغييرات المناخية, وسواء كانت مستطيمة او مربعة او عرضية 
سـ(. 3بشكؿ اقراص دائرية او نصؼ دائرية, يجب مراعاة سمكيا عمى اف اليقؿ عف )

ويجب ايضا اف يعامؿ الخشب بمواد حافظة ضد التعفف والحشرات بغمره وباالخص الجزء 
مي والجوانب بمحموؿ )كريوزوت( الساخف ولمدة زمنية كافية ومعاممة السطح العموي السف

باحدى مركبات )الفينوؿ او الورنيش( الظيار شكؿ ولوف الخشب الطبيعي وكمادة حافظة 
مف الرطوبة والبكتريا والفطريات, ترص القطع الخشبية باي شكؿ مف االشكاؿ ومف ثـ تمال 

 مؿ او الحصى ناعـ او كسر مف الحجر الناعـ.الفراغات بينيا اما بالر 

 
 الممرات الخشبية 21الشكل 
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 الممرات المركبة : -11
يتـ تنفيدىا باستخداـ اكثر مف مادة مف المواد االنشائية مثؿ الحجر والبالطات        

واالخشاب والحصى, وغيرىا مف المواد وباستعماؿ نوعيف اواكثر مف ىذة المواد   االسمنتية
 وبشكؿ فني منسؽ. وبيذا ينتج ممر ذو جمالية عالية بالمقارنة بالممرات االحادي التكويف.

 
 الممرات المركبة 21الشكل 

 الماء:  -ثانيا

الفضاءات الخارجية وتمثؿ الماء عنصر اساسي في الحياة . والمساحات المائية تغني       
دائما عنصر جذب لمناضر, واف االنعكاس يضاعؼ اشكاؿ العناصر والمكونات سواء كانت 
نباتات او معمارية , اف استعماؿ المياة في التصميـ لو جوانب جمالية متنوعة باالضافة الى 

حدائؽ بثالث وظائؼ عديدة يمكف ايجازىا بمايمي: وتستعمؿ المياة كعنصر جمالي في تنسيؽ ال
 : حاالت ىي

وىي باستعمالة في حوض او بركة او بحيرة تعكس صورة السماء واالرض  : الحالة الساكنه -1
 وما يحيطيا مف موجودات مجاورة.

وىي جرياف المياة اما بشكؿ ىادئ او بشكؿ سريع متموج وصاخب  : الحالة المتحركة -2
 ضمف مجرى خاص او حوض.

وتكوف باتجاة اما الى االعمى اولمجانب او لالسفؿ كما في النافورات  : الحالة المتدفقة -3
والشالالت وسواء كاف تدفقة بضغط او بونو , فانو ينتج وظائؼ وفوائد بينية , بترطيب جو 



122 
 

الموقع وتمطيفة صيفا وكذلؾ اصدار اصوات مرغوبة وانبعاث روائح عطرية تيدي مف النفس 
ياة كخزيف احتياط لري النباتات ولتنظيؼ الموقع عند واالعصاب ويمكف اف يكوف مجمع الم

 . الحاجة

 
 الحالة الساكنة لمماء 22الشكل 

 

 : احواض او الواح النباتات المزهرة والحضرية -ثالثا
 ميمة في تصميـ الفضاءات الخارجيةتحتؿ احواض او الواح االزىار المواقع ال       

)الحدائؽ( النيا تمثؿ ارقى نقاط الجمالية الديناميكية المتجددة. ولكونيا تحتؿ اجزاءا كثيرة 
منوعة ومدى واسع مف االشكاؿ واالحجاـ وااللواف وموزعة عمى مناطؽ مختمفة كؿ حسب 
تنسيقة وتاثير جمالة في المنطقة لذا فيي تحتاج الى عناية وخدمة خاصة لتربى فييا ما خمقة 

ونظرا الختالؼ انواعيا واشكاليا والوانيا وطبيعة نموىا وموعد تزىيرىا فاف اختيارىا اهلل . 
 وتنسيقيا يعتمد وبشكؿ كبيرعمى المصمـ . 

ىي عبارة عف مكاف ما و تنشا احواض االزىار حسب متطمبات التصميـ والفكرة الرئيسية منيا, 
الى المتطمبات النمو الجيد ,  مخصص لزراعة مجموعة مف النباتات المزىرة بحيث بحيث تحتاج

سـ ( باي حاؿ مف االحواؿ يكوف الحوض اما مفتوح الجوانب 25ويجب اف اليقؿ عمقيا عف )
عند تنسيؽ عدة انواع .. , ف او البالطات او االحجار, الخ او مغمؽ باي مادة مثؿ الكونكريت 

درج في الشكؿ والحجـ مف االزىار في لوح واحد فينا يجب معرفة كيفية تنسيقيا لتحقيؽ الت
لمنباتات وبالتالي تحقيؽ التدرج البصري لو, فمف المعروؼ اف النباتات المزىرة قد تكوف بارتفاع 
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سـ( , ويراعى عند انشاء الحوض  175سـ ( وىناؾ نباتات قد تصؿ ارتفاعيا اكثر مف )15)
مستقيمة   حجـ الفضاء وطرازة, فاذا كانت ىندسية يجب اف يكوف الحوض ىندسيا وبخطوط

 ,سـ (,اما اذا كاف التصميـ طبيعيا فالحوض ياخذ الوضع المنحني  151 -51وبعرض     )
وفي اكثر االحياف يكوف موقع الحوض بجانب المسطح االخضر )الثيؿ( وخمفو الشجيرات 
واالثجار او قد ينسؽ حوؿ قواعد االشجار او وسط الموقع مثؿ الجزرة الوسطية في الشارع او 

 . قاعد الجموسبجانب م

 
 احد اشكال حوض الزهور 23الشكل 

 : مقاعد الجموس -رابعا

تعمؿ المقاعد ليدؼ وظيفي بالدرجة الرئيسية ومف ثـ الجمالي, وىو لتوفير الراحة        
لمستخدمي ولرواد الحدائؽ المختمفة ومكاف لالجتماعات وتناوؿ االطعمة مع توفر المناظد 
المناسبة لمموقع, لذلؾ فالمقاعد الطبيعية تكوف مظممة باالشجار والشجيرات صيفا , والمقاعد 

تتنوع مواد انشاء المقاعد مف المقاعد  ,ي اماكف محمية مف الرياح الباردة الشتوية تكوف ف
الطبيعية المضير مف جدوع واغصاف النباتات او قد تكوف مف الخشب المصنع او االسمنت او 
المعدف او البالستؾ . الخ... ايضا تنوعت اشكاليا واحجاميا فمنيا لمجموس القصير او الطويؿ 

 ثابت او متحرؾ , اما المناضد فتعمؿ لتناسب تصميـ المقاعد. لو مساند او بدونو ,
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 مقاعد الجموس 24الشكل 

 المظالت: -خامسا

تنشا المظالت لالستفادة مف اشكاليا وجماليا والتمتع بظميا صيفا تعمؿ عادة مف الخشب        
بالمتسمقات كذلؾ يمكف اف تعمؿ مف المعدف او حتى الكونكريت وتربى عمييا اوتغطى عادة 

المزىرة والخضرية مثؿ الجينمية والميناشجيري والويستريا والياسميف ومخمب القط والمبالب 
وغيرىا, وقد يربى عمييا نبات العنب . وتنشا ىذة المنشات في المناطؽ مختمفة الفضاء الخارجي 

 211عف  تبعا لمموقع المناسب والغرض مف انشائيا وفي كؿ االحواؿ يجب اف اليقؿ ارتفاعيا
سـ وتعمؿ مف اعمدة اما خشبية او اسمنتية او معدنية او طابوقية او غيرىا, اما السطح او 
الجزء العموي اما مستوي او مقعر او محدب او اي شكؿ اخر. تستعمؿ لغرض التمشي اسفميا 

 او الجموس والراحة وتناوؿ االطعمو وعقد االجتماعات اوكستيج القامو الفعالية المتنوعة.

 
 المظالت 25الشكل 
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 االقواس والعقود: -سادسا

تصمـ االقواس والعقود عند مداخؿ الحدائؽ الرئيسية او امتداد الطرؽ والممرات الرئيسية         
والفرعية حيث اف وجودىا يؤكد اىمية المداخؿ باالظافة الى كونيا مف العناصر التجميمية حيث 

المزىرة, وقد تكوف ىذة العقود عمى شكؿ انصاؼ اقواس تربى عمى مشبكاتيا النباتات المتسمقة 
او قائمو باشكاؿ جميمة تربى عمييا المتسمقات وتنشا تحتيا مقاعد لالستراحة لمتمتع بجماؿ 
الحدائؽ واصوات الطيور واستنشاؽ اليواء النقي وغالبا ما تنشا عمى جانبي الممرات اما متقابمة 

 211وتصنع اما مف المعدف او الخشب ارتفاعيا اليقؿ عف او بالتبادؿ او عمى حدود الحديقة , 
 151سـ وارضية العقود مف مادة مختارة تتميز عف باقي المكونات واف اليقؿ عرض العقد عف 

 . سـ مع وضع مقاعد لمجموس

 
 االقواس والعقود 26الشكل 

 : مواقع االستراحة المحمية -سابعا

تنشا ىذة اليياكؿ في الفضاءات الكبيرة )المتنزىات( وتكوف الغراض مختمفة منيا        
االشراؼ عمى المنطقة او مكاف لبث االذاعي الخاص او قد تستعمؿ لتربية نباتات الزينة 
الخاصة ولمزىور وطيور واسماؾ الزينو, وقد تتواجد اليياكؿ لتناوؿ بعض االطعمو ولبيع االزياء 

ايا , اف موقعيا يكوف حسب الغرض مف انشائيا وحسب مساحة الحديقة وكثافة التنكرية واليد
رواد المكاف وبصورة عامة يجب اف يكوف الموقع بارز وواضح لممشاىد, ىذة االغراض السالفة 
الذكر لمتكوينات المحمية ىي مف مكونات المتنزىات العامة الحديثة اما في الحدائؽ التاريخية 
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مف انشائيا, عمى قمـ المرتفعات لغرض استراحة.  يمكف وصفيا عمى انيا  فكاف االشورييف اوؿ
 211منشآت قاعدتيا ىندسية الشكؿ اما مربعة او دائرية او اي شكؿ اخر وارتفاعيا اليقؿ عف )

وقد تصنع مف المواد االنشائية االعتيادية او مف الخشب او المعادف وتتميز بكثرة النوافذ  سـ (
% لدخوؿ الشمس واليواء الطمؽ او تغمؽ لغرض حماية 111ت مفتوحة المحيطة سواء كان

 الجالسيف داخميا مف الظروؼ البيئية الخارجية مثؿ ىطوؿ االمطار او البرد القارس. 

 
 مواقع االستراحة المحمية 27الشكل 

 النافورات والشالالت: -ثامنا
ترافؽ مع انشاء النصب والتماثيؿ  مف المعروؼ اف انشاء النافورات والشالالت منذ القدـ       

فكاف انسجاـ كامؿ مابيف ىذة الفنوف ليخرج تكويف جمالي رفيع المستوى قد يكوف المحور او 
النقطة الجذب الرئيسية بدوف منازع في الموقع النيا باالضافة لجمالية التكويف ليا جمالية الحركة 

وس قزح في السماء بتطاير الرذاذ مع والصوت والموف والرائحة وترطيب الجو ولرسـ صورة الق
يستعمؿ الحوض لزراعة ونمو النباتات المائية ويمكف تربية اسماؾ الزينة. اذ و  اشعة الشمس .

تعتبر النافورات والشالالت مف العناصر الميمة والرئيسية واالساسية لتكممة الناحية الجمالية في 
كما يعتقد سابقا حيث وجدت النافورات  الموقع المصمـ وباالخص في حدائؽ المناطؽ الحارة

والشالالت في كؿ الحدائؽ التاريخية االوربية واالسيوية واالفريقية واالمريكية) التي تتراوح درجات 
درجة مؤية ( فيي تعمؿ في الحدائؽ الحارة عمى تمطؼ الجو وابعاث  51الى  31الحرارة مف 

 . الرطوبة لتخفؼ مف نسب الجفاؼ
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لماء في النافورة باشكاؿ وارتفاعات مختمفة بحيث تزيد مف جماؿ الفضاء وقد تنشا يندفع ا        
النافورات بمستويات مختمفة تصب الواحدة في االخرى فتسبب حركة في تيار الماء لو جمالية 
خاصة عند النزوؿ الى قاع الحوض ومف المواد المستخدمة في تنفيدىا االحجار والمرمر 

تفنف مصممو الفضاءات الخارجية في جماليات ي تي تبطف فية  االحواض .والسيراميؾ المموف ال
النافورات منذ بدايات الحدائؽ التاريخية حيث استفادة وبشكؿ جيد مف قانوف االواني المستطرقة , 
وقد استخدمت الموسيقى المتناغمة في  النافورات العصرية مع قوة اندفاع الماء باالضافة الى فف 

  . ية الممونةاالضاءة الميم
 

 
 الشالالت المصطنعة 28الشكل 

 

 : النصب والتماثيل -تاسعا
تصنع االعماؿ الفنية النحتية مف الكثير مف الخامات كالحجر او الرخاـ او الجبس       

االبيض او الخشب او المعادف او مف المواد الصناعية الحديثة. يجب عند وضعيا في الحديقة  
بعد اختيار المكاف المناسب ليا بدقة لكي يتـ الحصوؿ عمى تناغـ وانسجاـ مع ما يحيطيا بيا 

وتوجد التماثيؿ بحجاـ مختمفة منيا الصغيرة وكبيرة , وتعتبر .  اليدؼ مف وضعيا معرفة ودراسة
 النصب والتماثيؿ مف العناصر الميمو واالمكممو في ابراز الناحية الجماليو الفنية لمحديقو .
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 التماثيل والنصب في الحدائق 29الشكل 

 : الشرفات -عاشرا  

 ديقو( , وىي منطقة اتصاؿ الحديقةالبيت والفضاء الخارجي )الحوىي المنطقة القريبة مف        
بالمبنى كما انيا عبارة عف منطقة مكشوفة ممحقة بالبناء او قد تكوف مغطاة مف اكثر مف جانب 
حسب موقعيا مف المبنى, تستعمؿ لمجموس في اليواء الطمؽ سواء كانت في المنزؿ او النادي او 

وقد تكوف الشرفات واسعة  اكوالت في االجواء المناخية المعتدلة متنزة عاـ لتناوؿ الشاي والم
ومف مكونات الشرفات مقاعد الجموس  والمظالت كما  , فتحاط باحواض مائية او ازىار صغيرة

تجيز بالمراجيح لمتمتع بكؿ معالـ الترفيو واليدوء النفسي, وقد تجيز االحواض القريبة مف ىذة 
الشرفات بالمتسمقات الجميمة العطرية.  كما يمكف  استخداميا في جميع االجواء بتغميفيا بالزجاج 

 يمكف تربية نباتات الظؿ كبيت زجاجي والجموس في وسطيا. وبوضع اجيزة تدفئة وتبريد, وبذلؾ

 
 الشرفات 31الشكل 
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  : المكونات االخرى -احد عشر

 : لفضاءات الخارجية )الحدائؽ( وىيىنالؾ الكثير مف المكونات التي تستعمؿ في تصميـ ا   

الصغيرة اوني النباتات وىي تستعمؿ لنمو النباتات بمواصفات خاصة باحجاـ مختمفة مف  -1
 وانية والمكعبة والكروية.... الخالى الكبيرة وباشكاؿ عدة منيا المخروطية واالسط

ومصنوعة مف مواد مختمفة مثؿ الطيف والفخار والمعدف واالسمنت والمواد الصناعية 
 واف جميع االواني يجب اف تحتوي عمى منافذ لتصريؼ الماء الزائد. , الحديثة

 اقفاص الطيور. -2
يمالت وىي اماكف خاصة لرمي الميمالت موجود في كؿ انواع الفضاءات حاويات الم  -3

الخارجية )الحدائؽ( سواء الخاصة او العامة وتكوف باشكاؿ متنوعة حسب طبيعة التصميـ 
وكثافة روادىا ومنيا  الثابتة او المتحركة الكبيرة او الصغيرة وتكوف اما معدنية او 

 حسب الحاجة. بالستيكية او خشبية اعدادىا ومواقعيا
العالمات االرشادية واجيزت االتصاالت ودورات المياه وىي مف المكمالت الوظيفية  -4

 الميمة والضرورية وباالخص في الحدائؽ العامة.
 : االضاءة -اثنا عشر

تعد االضاءة مف العناصر الميمة في ىندسة وتصميـ الفضاءات الخارجية سواء كانت       
 ثر راجع الفصؿ الثاني مف الكتاب.عامة ولمتعرؼ عمييا اككبيرة او صغيرة خاصة او 

 : العناصر النباتية -ثالث عشر

تعتبر النباتات مف العناصر األساسية التي تتكوف منيا الحدائؽ, اذ تعمؿ عمى تحدد      
تصميميا وتنسيقيا, والنباتات  عناصر حية تتغير بمرور الوقت. وتقيد مف حرية المصمـ  في 

  :األنواع النباتية عوامؿ عديدة أىميااختيار 

  .إختيار أنواع النباتات المالئمة لمظروؼ البيئية المحمية  -1
طبيعة ومراحؿ نمو النبات )حولي أو معمر عشبي أو خشبي مستديمة الخضرة أو   -2

  ).متساقطة األوراؽ والثمار
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احة الحجـ النبات النيائي الذي يصمو بعد سنوات مف زراعتو ومالءمتو لممس  -3
  .الفضاء والغرض مف زراعتو

 .رغبة صاحب الحديقة في أنواع معينة مف النباتات وقدرتو عمى صيانتيا  -4
 

 : استخدامات النباتات في تصميم الحدائق 

 : االستخدام الجمالي - أ
ستخدمت , اإلستخداـ الرئيسي لمنباتات في تنسيؽ وتصميـ الحدائؽ وىو         وا 

عديدة في التصميمات الحديثة خاصة في التصميـ المعماري المجموعات النباتية بصورة 
وفي التنسيقات الداخمية , وتستخدـ النباتات آنماذج تصويرية ليا صفات مميزة أو 

أللواف أوراقيا أو سيقانيا أو أزىارىا أو شكؿ تيجانيا اعناصر جذب بشكميا الطبيعي و 
 . مةوتفرعاتيا أو قابميتيا لمقص والتشكيؿ إلى إشكاؿ منتظ

 : االستخدام البنائي - ب
ويتـ ىذا بتكويف أسيجة نباتية وذلؾ بزراعة مجموعة مف نباتات االسيجة متقاربة        

مع بعضيا أو في مجموعات وقد تكوف في إرتفاعات مختمفة. يمكف إستخداميا لتحديد 
وتقسيـ المساحات في الحديقة وعزؿ أجزائيا عف بعضيا البعض, أو عزؿ أماكف 

 . اتواالستراحلمجموس 

 : اإلستخدام البيئي -ج

أف لوجود النباتات عامؿ ميـ في مكافحة التموث البيئي وامتصاص الغازات الغير       
مرغوب فييا مف الجو, وتقميؿ الضوضاء عف طريؽ امتصاص الموجات الصوتية والحد 
مف تأثيرات انعكاس الضوء والبريؽ عف طريؽ أمتصاص األشعة عمى المجموع 

لذا تزرع في محيط المدف ) األحزمة الخضراء ( وتتكوف مف نباتات ,  الخضري لمنباتات
 . لتمطيؼ درجة حرارة الجوي و مستديمة الخضرة مقاومة لمتموث البيئ
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  :المجاميع النباتية المستخدمة في تنسيق الحدائق

أنواع عده ولكؿ واحد  يمكف تقسيـ المجاميع النباتية المستخدمة في الحدائؽ العامة إلى       
 : منيا وظيفة ومتطمباتة التي يجب التأكد مف تطبيقيا عند القياـ بزرعيا

 :راألشجا  -1
تستعمؿ األشجار لمحصوؿ عمى الظؿ والعمؿ كمصدات لمرياح, آما األشجار المزىرة       

  .ةبكثرة لتعويض نقص األزىار في الحدائؽ اوآسيجة نباتي
 مراعاتها عند إستخدام األشجار:إالعتبارات التي يجب 

  .تناسب حجـ األشجار مع مساحة الحديقة - أ
 مراعاة الظروؼ البيئية ومالئمة نوع األشجار المزروعة لممواقع. - ب
عند زراعة أالشجار بجوار المباني أو االسور, يجب أبعادىا مسافة ال تقؿ عف          - ت

 . سـ (151) 
 وقوع الظؿ عمى المكاف المراد تظميمو.عند زراعة أشجار الظؿ يجب التأكد مف  - ث
 . ـ (عف الممرات3لزراعة أآلشجار الكبيره) أشجار الظؿ (يراعى أف ال تقؿ مسافة )  - ج

 : الشجيرات  -2
تعتبر الشجيرات مف أىـ المجموعات النباتية في تنسيؽ الحدائؽ وليا العديد مف   

 :  اإلستخدامات مثؿ
المساحة حيث يتناسب حجميا مع المساحة تزرع الشجيرات في الحدائؽ الصغيرة  - أ

ومع المكاف المخصص لزراعتيا ويجب أف تزرع بطريقة منتظمة عمى جانبي 
 الطريؽ أو عند مدخؿ الحديقة.

يمكف أف تزرع في مجاميع مع مراعات التوازف والتوافؽ بيف المجموعات المتقاربة  - ب
 مثؿ النمو النيائي لمشجيرات وتناسؽ األلواف.

تار نباتية ورقية أو مزىرة أماـ األسوار وأسفؿ األشجار وخمؼ األزىار تزرع آس -ج 
 ات.لتوجد تدرج في اإلرتفاع

  بعض الشجيرات يسيؿ تشكمييا إلى عدة أشكاؿ تردؼ الحديقة المنظر المميز. -د 
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 .أستخداـ بعض الشجيرات آسيجو طبيعية بدوف قص وتشكيؿ -ىػ 

  النباتات العشبية المزهرة : -3
النباتات العشبية الحولية والمعمرة بصفة عامة تمعب دورًا أساسيًا وميمًا في تنسيؽ       

الحدائؽ سواء في الحدائؽ العامة أو الحدائؽ الخاصة , ووظيفتيا األساسية أف تكمؿ 
الصورة النيائية لمحديقة مع األشجار و الشجيرات وخصوصًا مع تعدد ألوانيا وأشكاؿ 

 . مفةأزىارىا وبأحجاميا المخت
 

 : هنالك بعض االمور التي يجب مراعات عند اقتناء نباتات الزينة وهي
, لمالحظة أف كانت ىنالؾ أي عيوب أو تمؼ في  التفتيش الجيد بيف أوراؽ النباتات -1

 . أوراقيا وخاصًة األوراؽ الكبيرة الممزقة والتي يصعب إخفاؤىا

ال تنمو نموًا إضافيًا إذا ما تمؼ جزء أالخذ في االعتبار أف ىناؾ بعض النباتات التي  -2
 .  مف أطراؼ أوراقيا مثؿ نبات جمد النمروغيرىا فيجب تفحص النبات جيدا

 . افحص البراعـ الخضراء وساؽ النبات جيدًا و بدقة -3

التأكد مف أف البيئة التي ستوضع فييا النباتات مناسبة لطبيعة النبات مف حيث اإلضاءة  -4
, إذا كاف النبات يحتاج إلى الشمس المباشرة أو غير  عة شمس مباشرةوالتيوية وتوفر أش

, كذلؾ درجة الرطوبة ودرجة الحرارة المناسبة  الظؿ نباتات المباشرة إذا كاف النبات مف
 . اتػػػػػلطبيعة كؿ نب
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 سأسئمة الفصل الخام

 

 , عددىا بالتفصيؿ ؟ تحتوي اغمب النافورات عمى عناصر ومكونات :1س

 كيؼ يتـ محاكاة التراث في تصميـ النافورات المنزلية ؟ :2س

 ؟ عناصر ومكونات تصميـ الفضاءات الخارجية )الحدائؽ(عدد  :3س

 : عدد أنواع الممرات والمماشي في الحدائؽ مع الشرح ؟4س

 ؟ ىي, ما تستعمؿ المياة كعنصر جمالي في تنسيؽ الحدائؽ بثالث حاالت : 5س

تحتؿ احواض او الواح االزىار المواقع الميمة في تصميـ الفضاءات : لماذا 6س
 ؟ الخارجية

 , ماىي ؟تقيد مف حرية المصمـ  في اختيار األنواع النباتية عوامؿ عديدة : 7س

 المستخدمة في الحدائؽ العامة إلى أنواع عدهيمكف تقسيـ المجاميع النباتية  :8س
 ماىي ؟

 , عددىا ؟ىنالؾ بعض االمور التي يجب مراعات عند اقتناء نباتات الزينة : 9س
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 الفصل السادس

 دراسات تطبيقية

 

 

 اليدف العام :

تحفيز الطالب عمى ترصين مياراتو الفنية لموضوع يجري اختياره وتنفيذه 
 عمى وفق الميول والقدرات المكتسبة عبر دراسة مكمالت الديكور.

 

 االىداف الخاصة :

تمكين الطالب من خالل التطبيقات عمى تقديم نماذج فنية لوحدات  -1
 الديكور . مكمالت

نقد االعمال ومشاركة الطمبة آرائيم لتشخيص االخطاء الفنية  -2
 ومعالجتيا بأسموب بناء .
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 :  عمل نموذج لوحدة أضاءة من قنينة ماء وزىور صناعيةالتطبيق االول : 

 بقطع القنٌنة بأتسخدام أداة الكترنقوم  -2 نحضر قنٌنة ماء بالستٌكٌة فارؼة -4

  

الجزء السفلً من القنٌنة المقطوعة ونحضر نأخذ  -3

و نقوم بثقب القنٌنة من متر  4.5طوله  سلك كهربائً

االسفل بأستخدام مسمار او الكتر وندخل السلك من 

 8خالله ونقوم بربطه بمصباح  كهربائً اقتصادي 
واط بعد تثبٌت قاعدة المصباح فً قاعادة القنٌنة 

خر للسلك مسدس السلٌكون و الطرؾ االبأستخدام 
 نقوم بربط راسه بمفتاح كهربائً للتشؽٌل واالطفاء.

زهرة  36نقوم بأحضار أزهار صناعٌة عدد  -4

جاهز ونقوم بلصقه على القنٌنة بأستخدام مسدس 
السلٌكون بطرٌقة منتظمة على شكل صفوؾ وأعمدة 

أزهار صناعٌة وكل  4بحٌث ٌستوعب كل عمود 

 أزهار 9صؾ ٌستوعب 

  

أكمال لصق الزهور على القنٌنة نكون قد بعد  -5

 انتهٌنا من أنتاج وحدة االضاءة .

نقوم بربط وحدة االضاءة بالتٌارالكهربائً فتتوهج  -6

الزهور باالضاءة بأسلوب جمالً محققة ألدائها 
 الوظٌفً
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 : عمل نموذج الطار لوحة من أغصان النباتات:  ثانيالتطبيق ال

ومادة صمػ الصق وفرشاة اطار خشبً نحضر  -4

 ونقوم بطالء سطح االطار بمادة الصمػ .
بأحضار أؼصان نباتٌة ونقوم بوضعها على نقوم  -2

سطح االطار المطلً بالصمػ وكما فً الصورة ادناه 
. 

  

نكمل لصق االؼصان وسنحتاج لطالء الطبقات  -3

بالصمػ لتلتصق فوق بعضها البعض بشكل منتظم 
   ومتوازي

وبعد أكمال لصق االؼصان فوق بعضها البعض  -4

 ٌجب ان ٌكون شكل االطار كما فً الصورة ادناه .

  

نحضر زهور صناعٌة ونقوم بلصقها فً زاوٌتٌن  -5

متقابلتٌن من االطار بأستخدام مادة الصمػ وكما فً 
 الصورة .

وبعد اكمال لصق الزهور ٌجب ان ٌكون الشكل  -6

 الصوره ادناه .النهائً لالطار كما فً 
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 :وااللعاب  عمل نموذج ألطار لوحة من شخصيات الدمى:  ثالثالتطبيق ال

دمى بالستٌكٌة صؽٌرة كما نحضر اطار خشبً و -4

 فً الصورة أدناه .

بلصق الدمى البالستٌكٌة على االطار الخشبً نقوم  -2

 بأستخدام مسدس سلٌكون حراري 

  

وسنحتاج لطالء  االطاردمى على نكمل لصق ال -3

بأستخدام قنٌنة طالء سبري بلون ذهبً كما فً  االطار
 الصورة ادناه .

ٌجب ان  طالء االطار باللون الذهبً وبعد أكمال  -4

 كما فً الصورة ادناه . النهائً ٌكون شكل االطار
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 :وحدة أضاءة بأستخدام مالعق الطعام البالستيكية عمل:  الرابعالتطبيق 

قنٌنة ماء فارؼة ومسدس سلٌكون حراري نحضر  -4

م 4.5ومفك )درنفٌس ( وكاتر ومصباح اقتصادي و

 سلك كهربائً وقاعدة مصباح )هولدر(

بقص قاعدة قنٌنة الماء الدائرٌة بأستخدام نقوم  -2

 الكاتر وبشكل دائري منتظم .

  

ولصقها  المالعق البالستٌكٌة رؤوس بقطعنقوم  -3

على قنٌنة الماء بأستخدام مسدس السلٌكون بدءاً من 
قاعدة القنٌنة وصعودا الى عنق القنٌنة وبشكل صفوؾ 
دائرٌة بحٌث ٌكون الصؾ الثانً متراكب فوق 

  الصؾ االول كأصداؾ السمك .

وبعد أكمال لصق رؤوس المالعق على القنٌنة نقوم  -4

ولصقها ببعضها  حلقة من رؤوس المالعقبعمل 
  البعض بشكل متراكب كما فً الصورة ادناه .

  

نقوم بلصق الحلقة الدائرٌة حول عنق القنٌنة  -5

ونقوم بتثبٌت المصباح بالهولدر وبعد ذلك نقوم 
من قاعدة القنٌنة واخراجه  بتمرٌر السلك الكهربائً

من عنق القنٌنة بحٌث ٌكون المصباح فً داخل القنٌنة 
. 

ها ٌجب ان ٌكون الشكل الناتج مطابق للصورة وبعد -6

 .أدناه
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 :كيفية أستغالل الجزء العموي لمرفوف ألستيعاب خزن أكثر  : الخامسالتطبيق 

علب زجاجٌة فارؼة ونقوم بعمل ثقوب نحضر  -4

 المعدنً للعلب بأستخدام مطرقة ومسمار . للؽطاء
بتثبٌت االؼطٌة المعدنٌة على السطح السفلً نقوم  -2

 للرفوؾ بأستخدام مفك وبراؼً .

  

نقوم بؽلق العلب الزجاجٌة بأألؼطٌة المعدنٌة  -3

 المثبتة كما فً الصورة أدناه .

تثبٌت العلب الزجاجٌة نكون قد  أستفدنا وبعد أكمال  -4

الحٌنننز العلنننوي المتنننروك بنننداخل النننرؾ كمنننا فنننً منننن 
 الصورة أدناه .
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 :كارتون العمب الفارغة وحدة أضاءة بأستخدام  عمل:  السادسالتطبيق 

نقوم بقص قطعة كارتون من علب الكارتون  -4

سم ونحضر 35سم وعرضها 51الفارؼة طولها 

مسدس سٌلكون حراري وكاتر ومصباح كهربائً 
 اقتصادي مزود بسلك كهربائً وصمػ ومسطرة .

بثنً الكارتون بشكل خماسً بحٌث طول نقوم  -2

سم الى 51سم فً الخماسً فٌتم تقسٌم ال41الضلع 

ونلصق الحاشٌتٌن خمسة اضالع باربع ثنٌات 
  المتطابقتٌن بالسلٌكون .

  

الى سبعة أقسام  35نقوم بعد بتقسٌم االرتفاع  -3

سم ونقوم بلصقها باستخدام 5كل منها خماسٌة ارتفاع 

الصمػ والسلٌكون فوق بعضها البعض بشكل متضاد 
 كما فً الشكل ادناه .

نقوم بقطع شكل خماسً من قطعة كارتون اخرى  -4

ٌكون قٌاسه مطابق البعاد الخماسً السابق ونقوم 
 بثبٌت قاعدة المصباح فً هذه القطعة

  

الخماسٌة التً تحمل نقوم بلصق قطعة الكارتون  -5

المصباح فوق االجزاء الخماسٌة السابقة بأستخدام 
 مسدس السلٌكون والصمػ كما فً الصورة ادناه .

وحدة االضاءة ٌكون الشكل النهائً وبعد اكمال  -6

 كما فً الصوره ادناه .لوحدة االضاءة 
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 :قنينة مسحوق الغسيل الفارغة وحدة أضاءة بأستخدام  عمل:  السابعالتطبيق 

قنٌنة مسحوق ؼسٌل فارؼة ومقص نحضر  -4

 ومنشار صؽٌر ناعم االسنان .
 بقص قاعدة القنٌة بالمقص كما فً الصورة .نقوم  -2

  

نقوم بقص أجزاء مثلثة من قاعدة القنٌنة بأستخدام  -3

 المقص  لتصبح القنٌنة أشبه بالزهرة .

القنٌنة بأستخدام طالء سبري نقوم بطالء سدادة  -4

 فضً ونقوم بأؼالق القنٌنة بالسدادة .

  

نقوم بتثبٌت مصباح كهربائً اقتصادي فً داخل القنٌنة كما فً التطبٌقات السابقة وبعد امرار التٌار  -5

 الكهربائً ٌكون شكل وحدة االنارة كما فً الصورة ادناه . 
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 :أستخدام االقراص الميزرية التالفة في تزيين التحف :  الثامنالتطبيق 

نقوم بأحضار أحد الصحون الكبٌرة القدٌمة  -4

وأقراص لٌزرٌة وصمػ وسبري تنظٌؾ الكرستال 
  ومادة االسمنت االبٌض .

بتكسٌر االقراص اللٌزرٌة التالفة كما فً نقوم  -2

 الشكل .

  

 نقوم برش القطع المتكسرة بسبري التنظٌؾ -4 ٌجب ان تكون القطع المكسورة متقاربة بالحجم  -3

  

نقوم بلصق القطع المتكسورة بالصمػ بدءاً من  -5

 حاشٌة الصحن ونزوالً لجوؾ الصحن .

القطع المتكسرة نقوم بملئ  وبعد اكمال لصق  -6

الفراؼات البٌنٌة بٌن القطع المتكسرة بمادة االسمنت 
 كما فً الصوره ادناه .االبٌض و

  

نقوم بتنظٌؾ الصحن بواسطة سبري تنظٌؾ  -7

 الكرستال او منظؾ زجاج وقطعة قماش خشنة . 

بعد االنتهاء ٌمكننا توظٌؾ الصحن جمالٌاً بوضعه  -8

 أحد زواٌا المنزل .فً الحدٌقة او 
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 :كرسي استرخاء من األسالك الكيربائية النحاسية  عمل:  التاسعالتطبيق 

وبعد كهرباء نحاسً سلك نحضر -4

ان ننزع منه الؽالؾ العازل نقوم بقطع 

سم منه ونقوم بثنً السلك كما فً  35

  الصورة أدناه .

سم من السلك 21بقطع نقوم  -2

 أدناه . ونثنٌها كما فً الصورة
نربط السلك المثنً االول  -3

مع الثانً بواسطة سلك شعري 
 ناعم كما فً الصورة أدناه .

 

 

 

نقوم بثنً أطراؾ السلك االول بعد  -4

 التثبٌت كما فً الصورة أدناه .

سم من السلك  48نقطع  -5

النحاسً ونقوم بثنٌها على هٌئة 

سم 44منحنً مستطٌل مؽلق ونأخذ 

ونثنٌة بنفس  النحاسًمن السلك 

 الطرٌقة السابقه.

نقوم بعمل شبكة للشكل  -6

السابق من السلك الشعري 
  الناعم كما فً الصورة .

 

  

بعد أكمال عمل الشبكة ٌجب ان  -7

  ٌكون الشكلٌن كما فً الصورة ادناه .

ذلك نقوم بربط المنحنً وبعد  -8

الصؽٌرمع باقً االجزاء لٌكون 
فً الصوره ادناه  كمامقعد للكرسً 

. 

نقوم بربط المنحنً الكبٌر  -9

لٌكون بمثابة مسند ظهر 
  للكرسً كما فً الصورة .

 

  

سم  21نقطع سلك نحاسً طوله  -41

ونقطعه الى جزئٌن وكل جزء نثنٌه كما 
 فً الصورة ادناه 

نقوم بربط الجزئٌن السابقٌن على  -44

الحانبً السفلٌٌن من الكرسً بواسطة 
 أسالك شعرٌة كما فً الصورة 

ٌجب أن ٌكون الشكل  -42

 النهائً كما فً الصورة أدناه
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 :عمب الحميب المعدنية الفارغة وحدة أضاءة بأستخدام  عمل:  العاشرالتطبيق 

صؽٌرة نحضر علبة معدنٌة لحلٌب مجفؾ  -4

فارؼة وأسالك خاصة بزٌنة أعٌاد المٌالد 
الضوئٌة ونقوم بتثقٌب جوانب العلبة بواسطة 

 الدرٌل الكهربائً كما فً الصورة أدناه .

بطالء العلبة المعدنٌة بواسطة قنٌنة طالء نقوم  -2

سبري باللون الذي ٌتالئم مع المكان الذي سنضع فٌه 
 وحدة االضاءة .

  

نقوم بربط السلك الخاص بالزٌنة الضوئٌة بالتٌار  -3

 الكهربائً كما فً الصورة 

نقوم بوضع الزٌنة الضوئٌة فً داخل العلبة ونخرج  -4

بمصدر التٌار الكهربائً منها طرؾ السلك الخاص 
ونقوم بؽلق فتحة العلبة بالؽطاء البالستٌكً الشفاؾ 

 الخاص بها .

  

 السابقة ٌمكننا وضع وحدة االضاءة فً مكان مالئمالخطوات وبعد اكمال  -5
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 :اطار صورة من أعواد االيس كريم  عمل:  الحادي عشرالتطبيق 

عود من أعواد االٌس كرٌم ونقوم  46 نحضر -4

  منها ولصقها بالؽراء كما فً الصورة أدناه  6بأخذ 
بأضافة عودٌن فوق الشكل السابق ولصقها نقوم  -2

 . بواسطة الؽراء

  

نأخذ عودٌن أخرٌن ونلصقهما فوق الشكل  -3

 السابق بواسطة لصقهما بالؽراء .

نقوم بعمل قاعدة للشكل مكونة من ستة أعواد ولصق  -4

  الشكل السابق علٌها بأستخدام الؽراء كما فً الصورة
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نقوم بوضع اي صورة فً داخل االطار كما  -5

 الصورة أدناه 

االطار بالزهور الصناعٌة من خالل ٌمكننا تزٌٌن  -6

 لصقها بمسدس السلٌكون الحراري .

  
 

 :وحدة أضاءة بأستخدام مالعق الطعام البالستيكية عمل:  الثاني عشرالتطبيق 

قوم بأحضار قاعدة وحدة أضاءة منضدٌة ن -4

(table lamp ) . 
بأحضار قنٌنة مشروبات ؼازٌة فارؼة ) العبوة  نقوم -2

العائلٌة ( ونقوم بقص القاعدة بأستخدام الكاتر كما فً 
  الصورة

  

نقوم بعمل ثالثة شقوق صؽٌرة فً قاعدة القنٌنة من  -4 نقوم بقص عنق القنٌنة البالستٌكٌة بأستخدام الكاتر   -3

االضاءة كما فً الجانب لنقوم بتثبٌتها على قاعدة وحدة 
 الصورة .

  

نحضر مالعق بالستٌكٌة ونقوم بقص رؤوس  -5

 المالعق بأستخدام مقص حاد 

نقوم بطالء رؤوس المالعق بأستخدام اصباغ  -6

 االكرٌلٌك .
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على القنٌنة بأستخدام نقوم بلصق رؤوس المالعق  -7

مسدس السلٌكون الحراري وبدءا من قاعدة القنٌنة وٌكون 
 أتجاه المالعق الى االسفل .

نقوم بتثبٌت قاعدة االضاءة المنضدٌة على قاعدة القنٌنة  -8

 بواسطة لصقها بأستخدام السلٌكون .

  

لصق رؤوس المالعق وصوالً الى  قوم بأكمالن -9

   عنق القنٌنة كما فً الصورة .

بأحضار ورق كارتون أخضر اللون ونقص  نقوم -41

  كما فً الصورة ادناه فً وسطها فتحه دائرٌة  منه نجمة 

  

نقوم بلصق النجمة فوق عنق الزجاجه كما فً  -42 نقوم بوضع مادة الصمػ على أوجه النجمه  -44

  الصورة

  

نقوم بوضع الورٌقات فً فتحة القنٌنة فوق النجمة  -44 ضراء أشبه بورق النخٌل .قوم بقص قطع خن -43

 الخضراء .
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نقوم بربط سلك وحدة االضاءة بمصدر التٌار الكهربائً فتظهر وحدة االضاءة بشكل أنناسة مضٌئة وتوضع على  -45

 المكتب لتعطً مظهراً جمٌالً 

 
 

 :بأستخدام مالعق الطعام البالستيكية إطار مرآة عمل:  الثالث عشرالتطبيق 

مالعق بالستٌكٌة ونقوم بقص رؤوسها  نحضر -4

  بأستخدام مقص حدٌدي حاد .
بقص دائرة خشبٌة من الواح الخشب  نقوم -2

سم  وٌكون قطرها 5عل شكل حلقة بعرض الخفٌؾ 

سم  ونقطع دائرة  31سم والداخلً 35الخارجً 

سم للقطر الخارجً  25وتكون بقطرخشبٌة ثانٌة 

الضؽٌرة فً سم للقطر الداخلً ونضع الحلقه 21و

وسط الحلقة الكبٌرة ونقوم بلصق القطع الباستٌكٌة 
 للمالعق فوقها بمسدس السلٌكون الحراري .

  

نقوم بلصق ورق كارتون الصق على الجانب االخر  -3

 وكما فً الشكل 

نقوم بلصق رؤوس المالعق على الدائرة  -4

الخشبٌة بدءاً من المحٌط الخارجً وبأستخدام مسدس 
   السٌلٌكون الحراري وكما فً الصورة
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نكمل لصق رؤوس المالعق بأتجاه المحٌط الداخلً  -5

  وبشكل دائري متوازي كما فً الصورة

رؤوس المالعق سٌكون أطار  وبعد اكمال لصق -6

 كما فً الصوره ادناه . المرآة

  

بواسطة فرشاة االولى نقوم بطالء الحلقة الداخلٌة  -8 نقوم بطالء االمالعق بقنٌنة طالء سبري بلون سمائً  -7

 والوان اكرٌلٌك ولون ازرق ؼامق .

  

لون أزرق أفتح من لون الحلقة بالثانٌة  الحلقة نقوم بطالء -9

 االولى .

نقوم بأكمال طالء الحلقات الباقٌة وبدرجه أفتح كلما  -41

 اتجهنا نحو المحٌط الخارجً ونقوم بتثبٌت المرآة من
 الجانب الخلفً بواسطة مسدس السلٌكون الحراري .
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 :عمب الثقاب بأستخدام  خزنوحدة  عمل:  الرابع عشرالتطبيق 

بلصق العلبتٌن فوق بعضهما البعض كما فً نقوم  -2   كما فً الصورة ثقاب علبتٌن  نحضر -4

  الصورة
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نقوم بقص أربع مستطٌالت من الكارتون بقٌاس  -3

 مطابق للجانب االٌمن واالٌسر والعلوي والسفلً من الشكل 

نقوم بلصق قطع الكارتون السابقة بأستخدام الصمػ  -4

  وكما فً الصورة

  

قوم بأخراج العلب المتحركة وننقص ست قطع ن -5

   من الكارتون متدرجة القٌاس كما فً الصورة

 . نقوم بلصق القطع بالصمػ كا فً الصورة -6

  

 نقوم بطالء العلبتٌن بطالء اكرٌلٌك بنً ؼامق -8 نقوم بلصق القطعتٌن السابقتٌن كما فً الصوره -7

  

نقوم بحك الشمع بالعلبة فٌتؽٌر لون العلبتٌن للون  -41 نقوم بأحضار شمعة  -9

 االبٌض كما فً الصورة

  

نقوم بأحضار مبرد ناعم وورق تنعٌم ونقوم بحك  -44

 الحواؾ والزاوٌة وبرقة 

 نقوم بأضافة دبابٌس للمجرٌن وكما فً الصورة -42
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نقوم بأضافة دبابٌس حائط رؤوسها بالستٌكٌة  -43

 لتعطً أٌحاء بأرجل وحدة الخزن

ٌكون الشكل النهائً لوحدة الخزن كما فً الصور  -44

 ان اردنا.أدناه بعد أضافة الزهور الصناعٌة 

  
 

 

 

 

 :زىور صناعية لتزيين اطر المرايا من كارتون البيض عمل :  الخامس عشرالتطبيق 

نقوم بأحضار طبقة بٌض فارؼة ومقص ومسدس  -4

   سلٌكون
طبقة البٌض بقص االجزاء المقعرة من نقوم  -2

 الكارتونٌة بأستخدام المقص
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نقوم بقص الزواٌا الحادة لتنتج لدٌنا اطراؾ  -4  نقوم بفصل االجزاء االربعة عن بعضها البعض -3

 مدورة

  

نكمل عملٌة القص بحٌث تنتج لدٌنا أربعة قطع  -5

   متدرجة الحجم

كما  القص ستكون القطع االربعةوبعد اكمال  -6

 فً الصوره ادناه .

  

بأستخدام نقوم بلصق االجزاء فوق بعضها البعض  -7

  وبشكل متدرجمسدس السلٌكون 

  نكمل لصق االجزاء -8

 
 

 بعد أكمال لصق االجزاء ستكون االزهار بالشكل التالً-9

  

المرآة المراد تزٌٌنها نستخدم مسدس السٌلٌكون الحراري للصق االزهار الكارتونٌة على أطار  -41

  بالزهور وكما فً الصورة أدناه



454 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من أعواد االيس كريم واالسالك  منضدة عمل:  السادس عشرالتطبيق 

ونحضر  قوم بأحضار أربعة أعواد آٌس كرٌم ن -4

الفرجال ونقوم برسم دائرة بحٌث ٌكون قطرها ال 
ٌتجاوز عرض االربعة اعواد مرصوفٌن مع بعضهم 

وبعد ذلك نقوم بقطع الدائرة بأستخدام الكاتر او منشار 
ونقوم بلصق االربعة أعواد بالؽراء لتكون صؽٌر 

 .لدٌنا دائرة كاملة 

قطع طول كل  3نقوم بأحضار سلك ونقطع منه  -2

سم ونقوم بثنً االطراؾ كما فً الصورة  41منها 

 سم بعد الثنٌات .7بحٌث ٌكون طول كل منها 
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أنعم من  نقوم بربط القطع الثالثة السابقة بسلك -3

السابق  ونقوم بعملٌة برم من االعلى الى االسفل 
 وكما فً الصورة أدناه .

ربط االسالك نكون قد أنهٌنا قاعدة وبعد أكمال  -4

  . المنضدة

  

 م مسدس السٌلٌكون وكما فً الصورةبأستخدا)االسالك( فوق القاعدة الخشب نقوم بلصق سطح المنضدة  -5

 
 

 :كرسي من أعواد االيس كريم واالسالك  عمل:  السابع عشرالتطبيق 

ونقطع منها نقوم بأحضار أعواد آٌس كرٌم  -4

لتكون مسند الظهر الخاص سم 5خشبتٌن بطول 

سم لتكون 5ونقطع أربع قطع أخرى بطول بالكرسً 

مقعد الكرسً وتكون عملٌة القطع بالكاتر او بمنشار 
 صؽٌر .

قطعتٌن قطع  4نقوم بأحضار سلك ونقطع منه  -2

سم وٌثنى 47منها متناظرة القٌاس تكون بطول 

سم 5بزاوٌتٌن قائمتٌن بثالث مسافات لكل مسافه 

سم تمثل الثنٌة بالطرؾ السفلً لٌكون المقطع 2و

سم على شكل 45الجانبً للكرسً ونقطع سلك بقٌاس 

سم لربط 5ٌمثل االرجل الخلفٌة ونقطع  uحرؾ 
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 الزواٌتٌن االمامٌة للكرسً .

  

نقوم بربط القطع الثالثة السابقة بسلك أنعم من  -3

وكما فً  السلك الناعم حول الزواٌاالسابق  ونقوم برم 
 الصورة أدناه .

نقوم بربط  مقعد ربط االسالك وبعد أكمال  -4

الكرسً الخشبً ومسند الظهر على االسالك بأستخدام 
السٌلٌكون فٌكون الشكل النهائً للكرسً كما فً 

  . الصورة 

  
 

 

 

 

 

 

 :( من الواح الفوم بورد  fireplaceموقد )نموذج عمل  :الثامن عشرالتطبيق 

سم ونقوم 1.5نحضر لوح فوم بورد أبٌض اللون بسمك  -4

سم 48طول كالً منها  بأستخدام الكاتر مستطٌالت 3بقطع 

سم ونقوم بلصق المستطٌالت فوق بعضهم البعض 8وعرض 

بشكل متطابق بواسطة الصمػ ونتركه ٌجؾ ثم نقطع منه 

فً وسط أحد الطرفٌن فتكون الحافتٌن سم 4*4مربع بأبعاد 

 سم لكالً منها.2المتجاورتٌن 

بعد ذلك نقوم بعمل حزوز على سطح الفوم  -2

بورد ٌحاكً خامة الحجر بأستخدام أحد 
االعواد الخشبٌة المدببة الجاهزة وبعدها نقوم 
بطالء الشكل بألوان بوستر مائً باللون البٌج 

وقبل أن ٌجؾ بقلٌل الفاتح بدون تخفٌؾ بالماء 
نحضر قطعة قماش خشنة الملمس ونقوم بحك 

المسافات البنٌة للحجر الشكل جٌدا فتبرز 
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 لتحاكً ملمس الحجر الحقٌقً .

 
 

سم 1.5سم وثخن 8نقوم بلصق قطعة خشب بطول  -3

وتلصق فوق فتحة الموقد لتعطً االٌحاء بالرؾ وبعدها بقطع 

سم لتوضع فً الموقد 3اجزاء من اؼصان النبات بطول 

كالحطب فً الموقد ونستطٌع توضٌؾ قطعة الجدار المتضمنة 
الموقد فً الماكٌت الخاص بؽرفة المعٌشة وٌتم لصقها على 

 الجدار بالصمػ .

الموقد بعد توظٌفه فً ماكٌت ؼرفة  -4

  الجلوس وأضافة االكسسوارات علٌه

  
 

 : عمل أطار صورة من الواح الكارتون السميك وقشور البيض : التاسع عشرالتطبيق 

نقوم بأحضار قطعة كارتون مستطٌله ونقوم  -4

فً وسطها وباألبعاد الموضحة  مستطٌل برسم
  بالصورة أدناه

  نقوم بقطع المستطٌل الوسطً بأستخدام الكاتر -2
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نقوم بقطع قطعة كارتون وبأبعاد وشكل موضح  -3

  فً الصورة أدناه

طٌل بأبعاد وهو مست 2نقوم بعمل القطعة رقم  -4

  سم24*26المستطٌل الكلً 

  
وخلفها  2فوق القطعة رقم  4بلصق القطعة رقم  -5

 تلصق القطعة المدببة وبأستخدام الصمػ

 نقوم بثنً القطعة المدببة الخلفٌة لتكون بمثابة قاعدة أستناد -6

  
نقوم بطالء االطار بأستخدام قنٌنة طالء سبري  -7

 أزرق اللون

نقوم بأحضار قشور البٌض وبعد طالئها بدرجات اللون  -8

 االزرق وبأستخدام طالء سبري نقوم بتكسٌرها 

  
نقوم بلصق قطع قشور البٌض فوق االطار بأستخدام  -9

 الصمػ وٌتم تنظٌمها بشكل ٌشبه الموزائٌك

بعد االنتهاء من لصق قطع قشور البٌض ٌكون االطار  -41

 جاهز لعرض الصور .
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 :عمل كرسي ىزاز من مشابك الغسيل  :العشرون التطبيق 
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نقوم بأحضار مشابك ؼسٌل ونقوم بفصلها  -4

 ونحضر صمػ وفرشاة
نقوم بلصق اربع مشابك على السطح المستوي  -2

 بأستخدام الصمػ .

  

نقوم بلصق االربع قطع التالٌة بشكل متراكب من  -3

 لدٌنا قطعتٌن مقوسة بأستخدام الصمػاالطراؾ لٌكون 

ونقوم بلصق  2نحضر االربع مشابك فً الخطوة رقم  -4

 قطعة افوق كل مشبكٌن 

  
بقطعتٌن اخرٌن  4نقوم بربط القطعتٌن فً الخطوه  -5

 ووٌلصقان من الجانب كما فً الصورة

 نقوم قلب الشكل السابق لٌستقر على االطراؾ النحٌفة -6

  
قطع فوق القطعتٌن المتقابلتٌن  3نقوم بلصق  -7

 ٌمثلن مقعد الكرسً

قطع كما فً  5نقوم بعمل مسند الظهر من خال لصق  -8

 الصورة وبعدها ٌلصق المسند مع الطرؾ الخلفً للمقعد

  

 بعد االنتهاء من تجمٌع مسند الظهر والمقعد ٌكون الكرسً الهزاز كما فً الصورة أدناه -9
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