














 عند النظر إليه شعرت بالهدوء والراحة واالنتعاش. (:5الشكل )

 عند النظر إليه شعرت بالغضب والخوف. (:6الشكل )

 

   

 



 











 .هذه لوحة فن تشكيلي من منطقة الجوف

 يل:الوصف والتحل

اندمجت عناصر اللوحة بطريقة منظمة ومتقاربة  الوحدة:

وموزعة توزيع مثالي حتى أصبحت كل عناصرها كوحدة 

 واحدة متناسقة.

توزعت عناصر اللوحة بشكل مناسب لمساحات  االتزان:

 اللوحة، مما أوحى باالتزان.

تحدثت اللوحة عن منطقة الجوف مما أعطى  التنوع:

 في اللوحة بال أي تكرار.العناصر تنوعاً واضحاً 

 
 

 .هذه لوحة فن تشكيلي لفنان تشكيلي مصري

 الوصف والتحليل:

تنوع اندماج عناصر اللوحة، حيث اندمجت بعض  الوحدة:

العناصر لتشكل وحدة واحدة كالجزء األقرب لليمين والوسط، 

وتباعدت بعض العناصر عن بعضها كاألقرب لليسار، وبالرغم 

 تحدثت عن محتواها بسهولة. من ذلك فإن اللوحة

توحي اللوحة باالتزان رغم تباعد بعض عناصرها  االتزان:

 بطريقة ملفتة ولكنها أوحت باالتزاالذي يؤدي معنى اللوحة.

أدت اللوحة معناها بالرغم من تكرار بعض عناصرها  التنوع:

 ولكنها تكررت ضمن المعنى ولم تؤذي المعنى العام للوحة.
 

 











































 خط                      خط       نقطة                      نقطة                                  

 على أساس توازني على أساس تماثلي على أساس توازني على أساس تماثلي

 تلوين الزخرفة قلل من قيمتها؛ ألن التلوين أخفى حدود الزخرفة وخطوطها. (:10الشكل )
 ألبيض واألسود أعطت الزخرفة انطباعاً قيماً ذات قيمة روحية.اللونين ا(: 11الشكل )

 





يعطي إحساس  وهذا ثم االنتشار التشعب أهميتة ترجع إلي البداية من نقطة

 باالمتداد واالستمرار ويحرك خيال المتفرج.



 استخدمت العناصر الزخرفية من النباتات.

تتناسق األلوان وفقاً لطبيعة العناصر النباتية  

 وزعت توزيعاً متناسقاً ما بين الغامق والفاتح، وتناسبت األلوان مع تلك الطبيعة.وت

 تشعب زخرفي من نقطة على أساس توازني.  

 

 تتآلف العناصر مع بعضها في الشكل وفقاً لمضمون اللوحة الطبيعي.

 حركة العناصر متناسقة أضفت الطبيعية على مضمون اللوحة. 

 









  

 





 عكسي عادي

 متبادل

 أحجامها وأطوالها

 

 المتبادل

 المتناثر









 بورسلين زجاج

 متناثر دائري

تشعب من    تشعب زخرفي

 نقطة







 األكواب. -4الحوائط.                                    -1
 األغراض المكتبية.   -5األسطح الزجاجية.                        -2
 المفارش.  -6                    الصحون.               -3
 األبواب.  -8الستائر.                                     -7

















ألنه يستلزم تنظيفها بعد كل طبعة وأيًضا صعوبة تنظيف اللون لتغيره للون جديد، كما يضيع وقت 

 يستلزم دقة عالية.؛ ألنه كبير في حفر الشكل

 





  

 

 



 تقوس القالب أوحتى ال نتسبب في ش الشكل المطلوب على القالب، وليسهل من عملية الحفر ونق

 .هكسر







 إلتاحة فرصة لمزج الأللوان. ؛األلوان الزيتية

 





 .يمكن عمل أشكال نجمات أو قلوب أو أشكال هندسية أو زهرات وأوراق نباتية ...وغيرهم

 





























 نعم، أحب أن أجرب الطباعة بالقالب كما فعل إحسان.

 









 





































 وجه نفعي.له دائماً 

 يتسم باالتزان والموضوعية.

 

 ليس له وجه نفعي.

 عشوائي وال يتسم بالموضوعية.

 







نجد أنه مكون من ثالث أشكال هندسية، الفوهة وهي عبارة عن شكل  (:1)الشكل 

بيضاوي كبير ويتضح صغره عند القاعدة إذا امتدت خطوطه باتجاه القاعدة. جسم اإلناء 

ه في المنتصف. القاعدة عبارة عن مخروط إذا امتدت خطوط هو شبه كروي يزيد امتالئ

ناً مخروطاً صغيراً رأسه إلى األعلى يقع في منتصف  من خارجها إلى داخل اإلناء ُمكوِّ

 اإلناء ويمس وتر الدائرة المكونة للجسم.

الفوهة عبارة عن أسطوانة يتضح صغرها عند القاعدة إذا امتدت خطوطها  (:2الشكل )

اعدة. جسم اإلناء هو شبه كروي يزيد امتالءه بالقرب من القاعدة عند الجزء باتجاه الق

السفلي. كما أن قطر الكرة يقسم الشكل إلى قسمين. والقاعدة عبارة عن مخروط إذا امتدت 

  خطوط من خارجها إلى داخل اإلناء تكون مخروطاً صغيراً.

لحجم على طول الشكل، وتأتي نراه منتظم على شكل إناء مدمج بيد متناسق ا(: 3الشكل )

 القاعدة سميكة على شكل مخروطي وقطرها أقل من قطر اإلناء.
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 الحبال الشرائح



 طريقة الشرائح وهي أسهل الطرق لبناء هذا الشكل.(: 19الشكل )      

 

 هو عبارة عن شكل أسطواني منتظم، به تفريغ منتظم بالكتلة.(: 19الشكل )     

 

 تحفة للتزيين؛ حيث أن بها إضاءة.(: 19الشكل )

  













 



يتشكل بواسطة إحداث أثر سطحي ذو عمق بسيط نتيجة الضغط بأداة  :(33) 

 مدببة على السطح المتجلد للقطعة الخزفية.

يتشكل بواسطة أداة أو سكين إلزالة جزء من السطح الخارجي في شكل  :(34)

 زخرفي شرط أن تكون اإلزالة سطحية غير عميقة.

يتشكل بإزالة جزيئات الطين المراد إغارته إلى عمق محدد فتظهر  :(35)

 الزخارف بارزة أكثر من السطح ويتم الحفر بأداة حادة نسبياً.

 

 الزخرفة الغائرة بالحفر العميق -الزخرفة بالكشط في البطانة  -زخرفة غائرة بالحز 

 

 .ة(شكل جمالي أو إناء للقهو –على األبواب  -)إناء للماء 

 











زخرفة غائرة بطريقة األختام  (:41شكل )

 .الجاهزة

الزخرفة الغائرة بطريقة األختام  (:42شكل )

 المصنوعة من الطين.
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