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ماذا أرى في هذه اللوحة؟  -
اعتمد الفناُن في لوحِتِه على الخطوِط lines المختلفِة.

خطوٌط وأشكاٌل

هنري ماتيس

المنحنيالقوسالدائرةمنكسرمثلثمستقيم

أبحُث عن مثِل هذه الخطوِط في اللوحِة.
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بول كليي  - ازدهار » التألق« 1934 

مربعاٌت من قصاصاٍت ملونٍة

- ماذا أرى في اللوحة؟

بول كليي:   رساِم  تشكيلي ألماني
ولد في سويسرا عاَم 1879 وتوفي عاَم 1940  





١٠

لنرسْم لوحًة من وحي الفناِن هنري ماتيس.

كوالُج حيواناٍت

الفناُن هنري ماتيس: رّسام فرنسي 

ولد عاَم 1869 وتوفي عاَم 1954.

هنري ماتيس

- ماذا أرى في اللوحة؟

أُبدُع حيواناٍت من القصاصاِت الملونِة » كوالج«.
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الفناُن نصير شورى

نصير شورى - "العائلة 1957"
1- ماذا أرى في اللوحة؟               2- أسمِّ األلواَن الموجودَة في اللوحة؟

3- َأِصُف ماذا يفعُل األطفاُل في اللوحة.  
4- َأَضُع العنواَن المناسَب لهذه اللوحِة.

ما الموضوُع الذي أحبُّ أن أرسَمُه عن أفراِد أسرتي؟
أُبدُع لوحًة بطريقٍة مختلفة؟ 
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العيُش مَع الفنِّ

- كيف استوحى اإلنساُن من البيئِة المحيطِة به. 

أفّكُر في عمٍل فنيٍّ ُمْبَدٍع
ُأبدُع لوحًة من الطبيعيِة أحبْبُتها باأللوان؟
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: زيارُة معرٍض فنيٍّ
الُمْتَحُف

1- أمشي ببْطٍء. 
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الُمْتَحُف
–  أسأُل أسئلًة.2- أنظُر وأفّكُر.

3- أتكّلُم بهدوٍء.
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الُمْتَحُف

4- أرسُم رسمًا سريعًا عن أيِّ عمٍل أحببُتُه.

ُأبدُع لوحًة فنيًة استوحيُتها من لوحٍة رأيتها في الُمْتَحِف أو في أيِّ 
مكاٍن أو من ذاكرتي.
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أختالف َمْلمس الّسطوِح

 -أفّكُر كيَف يمكُن أن َتكوَن فّخارتي؟ وكيف يكوُن َمْلَمُسها؟ 
1-أشّكُل كرًة واضغُط في منتصِفها بإبهامي لتشكيل الفّخارة الخاّصة بي.

2- أحفُر خارَج الفخارِة وأشّكُل النموذَج الذي أريده، وُأظهُر الملمَس الخاصَّ بي.
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Origami طيُّ الورِق

 أفّكُر وأتأّمُل هذا التطبيَق لطيِّ الورِق وأحاوْل تنفيَذُه.
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الطباعُة الحرُة

- ُأفّكُر في النمِط الذي سأنفُذُه. 

             ١- استخدُم ألواناً مختلفًة على أوراٍق مختلفٍة للشجر.

             ٢- أُبدُع النمَط الخاصَّ بي.
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تشكيٌل ورقيٌّ )زكزاك(
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ُأبدُع أشكااًل مختلفًة بثني 
الورِق بشكِل زكزاك.

وزمالئي  أنا  أجمُع 
أبدعناها  التي  األوراَق 
. لتشكيلها في عمٍل فنيٍّ

 

تشكيٌل ورقيٌّ )زكزاك(
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الَحْفُر بقشط األلوان

  - ُأفّكُر كيف سأنفُذ قشَط األلواَن في لوحتي.

          1- أستخدُم ألوانًا مختلفًة على ورقة الرسم، ثمَّ ألوْن فوَق األلوان بقلم الشمع األسود.

            ٢- أُبدُع النمَط الخاصَّ بي بقشط األلوان.
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رسُم الوجِه 
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أقنعٌة من توالِف البيئة )ورق(
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طباعُة َمالمَس مختلفٍة
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أشغاٌل ورقيٌة

طباعٌة باأللواِن من خالل توالِف البيئة
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تزييٌن من توالِف البيئة
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األزياُء الشعبّيُة السورّيُة

عيد النيروز- أزياء من الفلكلور الكردي

حماة                        ريف حمص                      تدمر












