


 



 



قام الفنان باستخدام الخط  ،نعم .1

 .الكانتوري

 .الخطوط الكانتورية .2

 .نعم يناسب اللوحة .3

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 نقطة التقاء البحر مع السماء.

تتضح لنا قرب مكان وقوف ة، في أطراف اللوح

 األشخاص في اللوحة.

 ور الحديدي، خط عواميد اإلضاءة، خط األرضية. سخط ال

 



 



مل الفنان اللعب بالضوء بمهارة فى إظهار الظل استع

والنور حيث استخدم األلوان الفاتحة بدرجاتها لتمثيل 

 لظل معاالضوء واأللوان الغامقة بدرجاتها لتمثيل 

تالشي"نهاية  وضع متطلبات المنظور من نقطة

"امتداد األكمام" وخط  األصابع" وخطوط التقاء

 على" في اعاعتبار."التقاء اليد بالسماء في األ األفق

 

هي درجات البنفسجي والرمادي الغامقة 

 أيًضا.والفاتحة واللونيين األبيض واألسود 

 

 .ستخدم الفنان الخط الكنتورى في اللوحةا ،نعم





 



 



 

 



 



 



 



 



 الجبس والخيش.

 

وفقت الفنانة في استخدام  ،نعم

 .الخامات



 





 



ة خارج حدود اعاستمرار في متابعة المشاهد يالمي تعنلزخرفي اإلساالالنهائية في الفن 

 ماعا نهاية. ىنطالق بالرؤية إلالوحدة الزخرفية واإل

 

استفاد الفنان المسلم مما يحيط به من عناصر الطبيعة وقام بتجريدها وصياغتها داخل 

الفن اإلسالمي بقيم كثيرة فنية  ىثرتقسيمات هندسية مختلفة ومتنوعة فأمساحات و

 ستمرارية إلى ماعا نهاية.الية كاعامتداد واعاجمو

 
 



يمكن حيث يستعمل هذا األسلوب في عمل األسقف وزخرفة األبواب وعمل ، نعم

 الجداريات الرائعة التي تجمع بين األصالة والتطور.

 

 

 



 مه بالمنتجات النفعية ذات الطابعنالحظ اهتما

 .زرقالنباتات والفازة والمفرش األكما في ، اإلسالمي
 

 نباتية. الزخرفة في الصورة زخرفة ،مجردة

 

والمنتجات النفعية  اتبع الفنان في رسم الصورة على الزخرفة النباتية المجردة وعلى العناصر

 وجدران الحوائط.المزهريات ذات الطابع اإلسالمي كما في الستائر و

 
 



ابعة المشاهدة خارج حدود لزخرفي اإلسالمي تعنى اعاستمرار في متاالالنهائية في الفن 

 ماعا نهاية. ىالوحدة الزخرفية واعانطالق بالرؤية إل

 

 

استفاد الفنان المسلم مما يحيط به من عناصر الطبيعة وقام بتجريدها وصياغتها داخل مساحات 

 كاعامتداد. اإلسالمي بقيم كثيرة فنية وجمالية الفنى ثرألفة ومتنوعة فوتقسيمات هندسية مخت

  

 



 الزخرفة المستخدمة هي الزخرفة اإلسالمية الالنهائية.نوع 

 



استفاد الفنان المسلم مما يحيط به من عناصر الطبيعة كالنباتات 

تقسيمات وأوراق الشجر وقام بتجريدها وصياغتها داخل مساحات و

مي بقيم كثيرة فنية الفن اإلسال ىثرأهندسية مختلفة ومتنوعة ف

 .ية إلى ماعا نهايةستمرارمتداد واعاوجمالية كاعا

 



 متنوعة. هندسية تصميماتالشكل يمكن تطويعه إلنتاج       

 

 نهائية. عا خطوط منحنيةالعنصر المستخدم أوراق النباتات في شكل   

 

 



 



يعتبر الفنان محمد زينهم وعبد المنعم معوض من الفنانين المعاصرين الذين 

الصياغات الزخرفية الهندسية والنباتية سالمي في العنصر الزخرفي اإل استخدموا

حيث قام محمد زينهم بتطوير هذا المفهوم وعرضه بفكر جديد  والكتابات العربية،

برؤية خاصة غير تقليدية، أما  لزخرفي اإلسالمياأكد فيه على رسم العنصر 

شكال الهندسية األ عمالهأبخصوص الفنان عبد المنعم معوض فقد استخدم في 

استخدم  سالمي وأعاد صياغته في أشكال مختلفة وتراكيب متنوعة.كالمثمن اإل

شكال على المرايا المختلفة فيها عمليات التصغير والتكبير وانعكاسات تلك األ

ذها على العديد من الخامات، واستخدم الفنان اللون يوتنف، والزوايا المقاسات

ساخنة في إظهار القيم الوحدات حيث استخدم األلوان ال لملء الفراغ الداخلي لتلك

 اللونية الشاغلة للمساحات.

 

 

 

 

 



 



 

 



مراعاة خاصية النسبة والتناسب حيث  ةلمبينانشاهد في اللوحات 

يظهر ذلك في تناسب أجزاء اللوحة مثل األزهار والفروع مع مثيلتها 

من حيث الحجم والتوزيع والتشابك الهندسي وتداخل سيقان النباتات 

 لشكل الثاني.ويظهر ذلك في ا

 

التناسب هو من أهم قواعد الزخرفة اإلسالمية يتمثل في تناسب 

خر وهو ليس له قاعدة جزاء أي عنصر فيها وكل جزء مع اآلأ

نما يتوقف على الذوق الفني، أما بالنسبة للتشابك فهو إمحددة 

ما يكون مؤلف من أشكال إبكثرة في الزخارف اإلسالمية وهو يظهر 

 فهو أو من وحدات نباتية مزهرة، وله عدة أنواع هندسية متداخلة

 ايضم أوراقً  ما على شكل التفاف أو على شكل حلزوني بسيط،إ

ا متتابعة على ساق ملتو وملتف أو بالتفاف ساقين من وأزهارً 

 النبات بشكل متعاكس تتخللهما أزهار وأوراق.

 



 ، واختياري هذا متوقف على الذوق الفني.22أفضل الشكل   

 

 نهائية. أوراق النباتات في شكل وحدة عا هو العنصر المستخدم     

 

 

 



 

 



.اللوني زيععشوائية التوتصميمات جميلة ونالحظ تناسق األلوان والبراعة في   



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةتشابهموال ةوالهندسي ةتظهر في استخدام الزخارف النباتي :وجه الشبهأ

 .ا في تكرار الزخارفيضً أ

بالحفر  ازضح من طرق الحفر حيث كان العصر العباسي يمتيت :فاعاختال

بعكس زخارف العصر  ،الحجم  بشكل شرائط ةالمائل والزخارف كبير

 ة.ببراع ةسالمياإل ةمع استخدام النجم ةالدقيق ةالمملوكي  الصغير

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 بالباتيكة وهذا يعكس براعاللون المستخدم  تدرج جميل في هناك :لواناأل. 

 بشكل يريح العين ةالعملين متزنين والعناصر مكرر :اعاتزان. 

 التفاصيل ةوواضح ةمتنوع :الزخارف. 

 

 



 الطين، برادة الحديد، معجون اإلرز لعزل المساحات. المواد العازلة مثل:



مته وربط كرامة اإلنسان لقد نظر اإلسالم إلى العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل ورفع قي

به، بل إنه جعله فريضة من فرائضه التي يثاب عليها فهو مأمور به، وعا شك أن من أطاع أمر 

الشارع فهو مثاب، فالعمل عبادة إذن وأي عبادة )حتى أصبح العمل في سبيل قوته وقوت 

عبد الذي يركن عياله، وفي سبيل رفعة أمته وتحقيق الخير في المجتمع أفضل عند هللا من المت

إلى العبادة ويزهد في العمل، وأصبح الخمول والترفع عن العمل نقصاً في إنسانية اإلنسان، 

ولهذا فقد حث القرآن الكريم من خالل سوره وآياته على العمل فقال  ،(وسبباً في تفاهته وحطته

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َوالْ تعالى: ) الةُ )(، وقال تعالى: ُمْؤِمنُونَ َوقُْل اْعَملُوا فََسيََرى هللاه فَإَِذا قُِضيَْت الصه

 ِ ُهَو الهِذي َجَعَل لَُكْم األَْرَض َذلُوعاً وقال تعالى: )( فَانتَِشُروا فِي األَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل هللاه

المطهرة مليئة  السنة النبويةكما أن كتب  (.فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ 

باألحاديث الدالة على الحث على العمل، وترك العجز والكسل، فقد روى عنه صلى هللا عليه 

ِ َداُوَد َعلَْيِه "وسلم أنه قال:  َما أََكَل أََحٌد طََعاًما قَطُّ َخْيًرا ِمْن أَْن يَأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َوإِنه نَبِيه هللاه

َمْن بَاَت َكاعًاً ِمْن طَلَِب اْلَحالِل بَاَت أن قال: "  عنه كما روي  "،اَن يَأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ السهاَلم كَ 

أنه قال: "ما بعث هللا نبياً إعا  يرعى الغنم ألهل مكة، فقد روى عنه   وقد كان  ".َمْغفُوًرا لَهُ 

وكذلك  "،اها على قراريط ألهل مكةقال: نعم كنت أرع ورعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول هللا؟

كانوا يعملون في حرف مختلفة، فقد قال تعالى عن داود عليه السالم: عليهم السالم األنبياء قبله 

ألن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره أنه قال: " فقد روى عنه  (.َوَعلهْمنَاهُ َصْنَعةَ لَبُوٍس لَُكمْ )

  " رواه الشيخان.أن يسأل رجالً أعطاه أو منعه فيتصدق منه ويستغنى عن الناس خير له من

 



 لون القماش المستخدم أبيض من الحرير أو القطن. -1

 .، األزرق، األحمر"البمبيألوان الصباغات ثالث ألوان " -2

 .وضع التصميم على القماش -1خطوات عمل نموذج باتيك:  -3

 .يمإضافة الشمع للتصم -2                                    

 .وضع األلوان على التصميم -3                                    

 .ترك العمل يجف -4                                    

 .إزالة الشمع بالكي -5                                     

 .عرض المنتج النهائي -6                                     

 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



حدى هوايات وتقاليد إعتباره غنياء بامراء واألتبط ارتباطاً وثيقاً بالملوك واأللباتيك ارا

ندونيسيا شجعت الشعب أندونيسيا، والحكومة في أسالم في لملكية وعالقته بنشر اإلالمرأة ا

 .لدولةعلى اعاهتمام به والحفاظ على صناعته كونه يعتبر من التراث الثقافي واعاقتصادي ل
قليم إندونيسياً بطرق وتراكيب تختلف من أ اقليمً إ 33قليماً من إ 11نه ينتشر في أ ل:وقا 

ولها اليمن فضالً عن أنه يباع في عدة دول عربية وألى آخر حسب طبيعة كل منطقة، كما إ

 ندونيسيا همأغلب منتجي الباتيك في أستراليا وغيرها وأوب شرق آسيا ونوروبا وجأدول 

ك يتكون ضاف بامبا بأن الباتيأندونيسي وأكثر من مليون أضارم اليمنيين ويعمل فيه من الح

والماء  صباغ والمواد الكيماويةية وصمغ وجلود ومواد ملونة من األقمشة ومواد خشبأمن 

دة مثل الفوط والشيالن غراض متعدأويتم استخدامها في  رسم الباتيككلها تتداخل في 

 .ء الفرش والسرر والوسائد وزخارف الجدران "الديكور" وغيرهلى غطاإضافة إوالعمائم 
 :عروض فنية

رة ندونيسيين عدة عروض ورقصات فنية شعبية معبأار زي الباتيك قدم فتيان وفتيات طإي ف

الذي كان  لحاجز العزلة  ندونيسية وكسرهانفتاح للمرأة األمنها رقصة من بالي تعبر عن اإل

ركات البهلوانية، كما ذه الرقصة لبس التاج والخنجر والحمضروباً عليها حيث يصاحب ه

 .خرى تسمى الجايكوبي وهي من غرب جاوة يقوم بها الرجالأقدمت رقصة 
 

 

 



 .بشكل مختلف ةاألقمش ةالخيش وكرمشالخشب و   

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



واعاعتماد  ،يالزخرف خذ الطابعأيدل على الباتيك التقليدي الذي  النموذج األول -

في تنفيذه على القوالب المتنوعة واإلستنسل والصبغات المختلفة واعاقتصار 

 استخدام الحرير والقطن فقط عا غير. على

أما الفن المعاصر الذي يعبر عنه النموذج الثاني فهو يعبر عن شخصية  -

 الفنان من حيث التصميم واأللوان وأسلوب التطبيق حيث لصبح وسيلة اتصال

خالقة ومتنوعة باإلضافة إلى التطور التقني فى استخدام األدوات التقليدية 

واستخدام أكثر من سطح وملمس مختلف للطباعة عليه كالجلود والصوف 

 والورق والسيراميك.



 ترتيب الخطوات:

          .رسم التصميم .1

      .وضع الشمع .2

       .التلوين بالصبغة .3

        .تجفيف التصميم .4

 .الشمع وعرض المنتجزالة إ .5

 



 

 

 

 

  .تشميع المناطق الداخلية للتصميم -        .نقل التصميم على القماش -

 .تشميع المناطق الخارجية للتصميم -                    .التلوين بالصبغة -

 .تكسير الشمع الخارجي -                    .التلوين بالصبغة -

           .إزالة الشمع بالكي -      .التلوين بالصبغة مرة أخرى -

 





 



 



 



 



األصفر واللبني واألحمر. اللون:  

هندسية. الزخارف:  

الصوف. الخامة:  
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.والبيج كحلي واألحمر :اللون  

هندسية. الزخارف:  

الصوف. الخامة:  
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 أهم المدن إيران ومصر.

 

 



 

 ختالفوجه اعا هوجه الشب األشكال

1 
مجموعة األلوان 

 ةالبارد

توزيع الزخارف بشكل 

 سيمتري

 زخارف هندسية 2
شكل توزيع الزخارف في 

 شرايط

 

 



   



 



تغيرت النظرة  إلى الشقوق في عيوب النسيج بسبب زيادة الصناعة 

تتميز  ةالكليم اليدوي شيء مختلف وكل قطعح لية للنسيج فأصبآلا

 بعيوبها الجميلة.

 



 



 



 



 



 



 



لونية مميزة تنتقل من األلوان الساخنة النابضة بالحياة  ةاستخدم الفنان مجموع

ا عن رؤيته الخاصة في تشكيل الواقع المحيط به دون ن الباردة معبرً إلى األلوا

من الخيوط المختلفة الملمس والحجم ليعبر عن  ةا مجموعابتذال، مستخدمً 

ا رؤيته من خالل موضحً  ،في مواضع مختلفة ليؤكد على فكرة ارتفاعات معينة

 األحمر الحار.توزيعات األلوان ومساحتها المختلفة حيث يغلب على العمل اللون 

 



 



 



 



 

من  ةالمأخوذ ةالبسيط ةوالنباتي ةوهو الزخارف الهندسي السمات المشتركة:

 .لوانتكرار وتبادل الزخارف وتناسق األالتراث العربي القديم و ال

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



حيث  بيةيوضح لنا التصميم فى النماذج كيف كانت فترة الحروب الصلي :3 نشاطحل 

غرب، حيث أكثر الفترات التي تسربت فيها بصمات الثقافة اإلسالمية إلى ال كانت أنها

يعة ظهر في تصميمات السجاد والمنمنمات جمال التناغمات اللونية المشتقة من طب

ي الزخارف اإلسالمية والقصص التي تروى عبر األشكال المنسوجة والنظام اللون

ربي المعاصر وقد تأثر الفنان الغ ،اإلسالمية ف البيئات في األقاليمالذي يختلف باختال

مة بالزخارف المجردة البسيطة على الكليم كاألشكال الهندسية العديدة المستخد

اين فيه واللعب في حركتها فتعطى أشكال متميزة رائعة، وقاموا بعمل تصميمات تتب

ين لحركة بظهر التناغم في اأالعناصر النباتية مع الخطوط المستقيمة  الحادة  مما 

.العنصر والفراغ في تصميمات زخرفيه هندسية تحويرية خطية ونباتية  

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



  ة.الخزف يشمل المواد الالعضوية الالمعدنية والمتشكلة بفعل الحرار

أهم التطبيقات القديمة هي المواد الغضارية وأعمال الجص والفخار والقرميد 

تندرج ، سمنتننسى أيضاً المواد الزجاجية واأل ناء، عاواآلجر المستخدم في الب

ميع المواد ذات األصل أو الطبيعة الغضارية أو الترابية أو الكلسية ضمن المواد ج

حيث يعتبر الخزف  المواد السيراميكية الهندسيةيختلف الخزف عن  ،السيراميكية

، غير ةالخزف هو من المواد غير العضوي .من المواد السيراميكية التقليدية

ا في وضعه الطبيعي، يُنتج جدً  ، مرن(ن يوضع بالنار)بعد أ ةالمعدنية، صلبة وهش

كما أنها تستخدم  ة،والتماثيل الزخرفي ةبها العديد من األشياء مثل األواني الفخاري

 ةيئوالفيزيا ةيئفي الطالءات المقاومة للحرارة العالية ولذلك لخصائصة الكيميا

وارتفاع درجة انصهاره. عادة لون الخزف أبيض، يمكن أن مزجه بمواد مختلفة 

الفلسبار، رمل، : الطين، وات عادة ما تتألف من مواد مختلفةوملونة. الفخاري

يرجع ، الخزف هو الطين المزجج والمفخور .لومنيا والكوارتزأكسيد الحديد واأل

ر أصبح الخزف من أحد الفنون في الوقت الحاض، تاريخ الخزف إلى أقدم العصور

سم اآلخر لهذا الخزف )سيراميك( وهو فن إسالمي قديم وأما وأما اإل التشكيلية

 بالغة السنسكريتية فاسمه )كيراموس(. 
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البشرية ولم يعرف حتى اآلن أين بدأ أو  تاريخفي  والفنونفن الخزف من أقدم الحرف 

متى ولكنه وليد الحاجة والصدفة معا فمياه األمطار واألرض الترابية التي تتحول إلى 

متألت بالمياه رجل والخطوات شكلت تقعرات اطين بفعل المطر ثم تطبع عليها بصمة األ

شياء يحفظ فيها احتاج أل الزراعةفعرف منها اإلنسان كيف يحفظ سوائله وفى عصر 

شكال التي صنعها من الحبوب خاصتا بعد أن جفت الطينة ثم عرف النار وقام بتسوية األ

ن الرمال تنصهر بفعل أثر صالبة وعا تنهار بفعل المياة والسوائل ثم عرف أن لتصبح الطي

فكانت الطبقة الزجاجية التي تسد المسام في األواني الفخارية  زجاجالنار وتتحول إلى 

وأصبح عنده نوعين من المنتج الطينى الفخار المسامى والخزف وتزيد الفخار صالبة 

ا ملون وتطور من أدوات نفعية إلى فنون وعرف المطلى بطالء زجاجى شفاف وأحيانً 

أيضا باسم السيراميك بعد تزجيجه بالطالءات الزجاجية واسم سيراميك اسم اغريقى 

في فنون الفخار والخزف نتج أمأخوذ من كلمة كيراميكوس أي صانع الفخار وأعظم ما 

نتجته الحضارة اإلسالمية لتعدد البلدان التي ضمتها هذه الحضارة وتنوع أهو ما 

األساليب والتقنيات التي عرفها صانعو الفخار في ظل اإلمبراطورية اإلسالمية. تسمى 

أيضاً بالمواد المتصلدة حرارياً أو المواد الغضارية. يعود اعاختالف في التسمية إلى 

األجنبية. هذه المواد هي عبارة عن أكاسيد  ceramics ترجمة المصطلحة لكلمةال

 .ة خاصة من المواد السيراميكيةحال المواد الزجاجيةلمعادن، وتعتبر 
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سامراء بدايات ظهور البالطات الخزفية في العصر العباسي وكان أهم مدنه "

" في العراق وسوريا وإيران وانتقلت تلك الصناعة من إيران إلى والرقة والري

أسيا الوسطى وتركيا  حتى بلغ درجة من الروعة واإلتقان فدخل دائرة التحف 

 الثمينة التي تقوم المتاحف العالمية باقتنائها.الفنية الرفيعة و

وكانت وقد انطلق الفنان المسلم ليبدع ويبتكر رسوما وزخارف وفق عقيدته ودينه 

نه استخدم  عناصر الطبيعة من نباتات وأشخاص أالطبيعة مصدر إلهامه فنرى 

 .من النساء في جلسة رائعة ةمجموع ليوضح منظر رائع لحديقة مزدهرة تضم



 



فكرة التنفيذ تتآلف لوحات القيشاني من مجموعة بالطات خزفية متعددة 

لتؤلف ؛ ا إلى جنب بشكل مدروستنظم جنبً  األشكال واأللوان والقياسات،

 .ا لزخارف وتشكيالت هندسية أو نباتيةفي النهاية منظرً 

 

استخدم هذا األسلوب في عمل المحاريب الرائعة في كثير من الجوامع 

ا الكثير من اللوحات )البالطات الخزفية( وأيضً  القيشاني المصنوعة من

 .ت المعمارية اإلسالميةآالرائعة في بعض المنش

 

 



شاني، سيراميك، موزا يكو، فسيفساء، بور االعامل المشترك بين ق

 .ااستخدام الخزف في صنعها جميعً  :سلين هو

 هرت يعود المصطلح إلى مدينة قاشان اإليرانية التي ازد شاني:اق

هذه الحرفة الفنية في القرنيين الثالث والرابع عشر الميالديين 

بالطات خزفية متعددة األشكال  ةوتتألف اللوحات من مجموع

لتؤلف فى ؛ ا إلى جنب بشكل مدروسواأللوان والقياسات تنظم جنبً 

 ا لزخارف وتشكيالت هندسية أو نباتية.النهاية منظرً 

 :هو لفظ فرنسي  سيراميك ceramicطلق على فن الخزف أ

والكلمة مأخوذة أصال من كلمة إغريقية قديمة "كيراميك" وهي 

 كلمة مرادفة لمصطلح البالطات الخزفية.

 :كسر بالطات خزفية وبقايا للبالطات تدخل في تكوين  موزا يكو

 اللوحة الخزفية.

 :ا من بالطات الخزف الصغيرة في الحجم جدً ة مجموع فسيفساء

 ية جميلة.تتشكل لتكون لوحة فن

 :هو طريقة مختلفة في عرض بالطات الخزف عن طريق  بورسلين

 معالجتها لتصبح أكثر نعومة ولمعان.

 



 مقومات الجمال:

نهائي  تناسق األلوان وتناغم الزخارف وتشابكها مع بعض في شكل عا

 وتكرار الزخارف يعطي امتداد، واللون األسود يؤكد كل هذه الدعاعات.

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 

 الخزف اإليراني بالط إزنيق تركيا



 



 



 



ة وطرق تكرار الزخارف اتيبيوجد تشابه بالفعل ويظهر من الزخارف الن

 األواني في اعاستخدامات الحياتية. لوان واستخداموتقارب األ

 

 



 



  



 



 



 



 



 



 مراحل حرق السيراميك:

الثابت والنهائي لمنتج هو مرحلة من مراحل اإلنتاج للوصول إلي الشكل 

باإلضافة إلي إكسابه الصالبة المناسبة وتحويل الجليز واأللوان  السيراميك

الصورة النهائية من اللمعان والملمس الزجاجي ويجب أن نعرف أن  ىلإ

الحريق يتم بصورة تدريجية حتي يصل الي مرحلة الحريق ويبدأ في 

 لتبريد.أثناء عملية ا اعانخفاض بصورة تدريجية أيضاً 

لتغطية  (؛الجليز) تستخدم المواد المكونة للطبقة الزجاجية اعاستخدام:

 . أسطح المنتجات ويتم تحضير المادة

 :التغيرات الطبيعية التي تحدث نتيجة الحريق

 ينتج ذلك نتيجة تجاذب الحبيبات لبعضها البعض :اعانكماش.  

  تثبيت  عن طريق اعانكماش يمكن تجنب هذا ومعالجته:طرق تالفيه

 .مسبق للمواد المستخدمة

 

 

 



 





 



 



 



 



 



 



  



  



 



 
 



 



 
 



امالتصميم الع  
الفكرة 

بتكاريةاعا  
العنصر المختار 

ةالمجموعه اللوني حركته  

الورود 

.واألغصان  
.ةشكل الحديق .الورود واألوراق   

مع  ةالدافئ ةالمجموع

.سود المحايداللون األ  

 

.ةشكل الفراش  

شكل لعب 

شات مع الفرا

.الزهور  

 

حركه الفراشة 

.والفروع  
ة.الدافئ ةالمجموع  

 

ة شكل الورد

.بأوراقها  

أخذت  ةالورد

شكل المنتج 

.ببراعة .يوجد تكرار عا   ة.البارد ةالمجموع 

 

 



المجال  هي مادة يمر فيها (dielectric): باإلنجليزية عازل كهربائي

تختلف هذه عن  ،للتيار الكهربائي موصلة إعا أنها ليست بالضرورة الكهربائي

المعدنية  األقطاب بأنه يُستخدم كمادة عازلة بين "insulator" العازل

لمنع مرور التيار  يستخدم"insulator"  العازل مثالً، بينما المكثف في

 .الكهربائي عبره

فيها غير حرة  اإللكترونات كونها غير موصلة أي أن :ما يميز هذه المواد

في حال  ستقطاباعا وصلة، وإنما تميل إلىالحركة كما هي في المعادن الم

اإللكترونات إلى طرف من العازل )مشكلة  هعليها أي تتج مجال كهربائي توجيه

ا( بينما تزيد الشحنة الكهربائية الموجبة في الطرف العكسي ا سالبً قطبً 

 . استقطاب المادة نىوهذا هو مع ،ا(موجبً  اقطبً  )مشكلة
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إعا  المجال الكهربائي هي مادة يمر فيها (dielectric): باإلنجليزية عازل كهربائي

 تختلف هذه عن العازل ،للتيار الكهربائي موصلة أنها ليست بالضرورة
 "insulator"مثالً،  المكثف المعدنية في األقطاب بأنه يُستخدم كمادة عازلة بين

 .يستخدم لمنع مرور التيار الكهربائي عبره  "insulator" بينما العازل

فيها غير حرة الحركة كما  اإللكترونات كونها غير موصلة أي أن :ما يميز هذه المواد

مجال  في حال توجيه ستقطاباعا هي في المعادن الموصلة، وإنما تميل إلى

ا( ا سالبً اإللكترونات إلى طرف من العازل )مشكلة قطبً  هأي تتج -عليها  كهربائي

 -ا( موجبً  اقطبً  بائية الموجبة في الطرف العكسي )مشكلةبينما تزيد الشحنة الكهر

 . استقطاب المادة وهذا هو معنى

 

 

 استخدامات العازل الكهربائي:

فمثالً،  ،من التجهيزات الكهربائية واإللكترونية تستخدم العوازل في أنواع كثيرة

تُغطى األسالك المعدنية وحزم األسالك التي توصل الكهرباء من محطات التوليد 

وحماية  يار الكهربائيالت إلى المنازل والمكاتب بمواد عازلة لمنع تسرب

ن السيراميك األشخاص. كما نري العوازل على أعمدة النور وهي مصنوعة م

جل عزل األسالك الحاملة للتيار الكهربائي عن العمود أالعازل للكهرباء من 

مسة العمود بدون أن يصعقنا التيار. وتستخدم العوازل وبالتالى نطمئن على مال

ائية. من أجل زيادة قدرتها على خزن شحنة كهرب المكثفات الكهربائية أيًضا في

ا، ذات مقابض بالستيكية أو مطاطية عازلة كهربائيً  ويستخدم الكهربائيون أدوات

الصعقة ويرتدون أحذية ذات نعال مطاطية لكي يتجنبوا الضرر الناجم عن 

 .الكهربائية

من لوح من مادة  تتكون في المقام األول األلواح اإللكترونية المطبوعة كما أن

واإللكترونية عليها. كما تستخدم  الدوائر الكهربائية وذلك لتكوين لة كهربائيا،عاز

ائية لكي يتجنب األشخاص الصعقة العوازل الكهربائية في صناعة المفاتيح الكهرب

 .الكهربائية

والبولي  وأكسيد األلمونيوم والصوف الخشب :ومن العوازل الكهربائية

 .والتفلون والهواء والزجاج والمايكا والسيراميك إثيلين

 

 

 

 السيراميك عوازل البورسلين
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