
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة فنون تشكيلية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7art                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة فنون تشكيلية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7art2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الدلیل العملي في طباعة المنسوجات

من كتــــــــــاب

الدلیل العملي في طباعة المنسوجات

المرحلة اإلعدادیة

 2020-2019للعام الدراسي 



طرق وتقنیات الطباعة الیدویةطرق وتقنیات الطباعة الیدویةطرق وتقنیات الطباعة الیدویةطرق وتقنیات الطباعة الیدویة

الطباعة الرخامیة

مفھوم الطباعة مفھوم الطباعة
أدوات الطباعة
الخطوات العملیة في تنفیذ الطباعة الرخامیة
تدریب



الطباعةمفھوم 
عرفت ھذه الطریقة تاریخیا من�ذ الق�رن الثال�ث عش�ر الم�یالدي ف�ي 
منطق����ة آس����یا الوس����طى وف����ي عھ����د الحك����ام الس����الجقة والف����رس 
فقد عثر على المطبوعات بھ�ذه الطریق�ة أو مھ�داة م�ن 

الطباعة الرخامیة

منطق����ة آس����یا الوس����طى وف����ي عھ����د الحك����ام الس����الجقة والف����رس 
فقد عثر على المطبوعات بھ�ذه الطریق�ة أو مھ�داة م�ن 

كما انھ توجد اآلن ف�ي . ملك خراسان الى الملوك والسالطین آنذاك
ف��ي بریطانی��ا مطبوع��ات ترج��ع ال��ى ) س��اوث ك��نج س��تون

القرن السادس عشر الم�یالدي كان�ت تس�تخدم ألغ�راض ش�تى منھ�ا 
إال ان األبح���اث . ورق الج���دران وورق لتغلی���ف الكت���ب أو الھ���دایا

تؤكد ان مصدر ھ�ذه الطریق�ة ھ�ي ب�الد الش�رق حی�ث یق�ول الل�ورد 

إن االت��راك عن��دھم ف��ن جمی��ل لزخرف��ة ال��ورق ل��یس مت��وفرا عن��د 
االوربیین، إنھم یمزجون األلوان بالزیت ثم یضعون نقط�ا م�ن ھ�ذا 
الم��زیج ف��وق س��طح الم��اء فیحص��لون عل��ى ت��أثیرات لونی��ة تش��بھ 

مفھوم 
عرفت ھذه الطریقة تاریخیا من�ذ الق�رن الثال�ث عش�ر الم�یالدي ف�ي 
منطق����ة آس����یا الوس����طى وف����ي عھ����د الحك����ام الس����الجقة والف����رس 

فقد عثر على المطبوعات بھ�ذه الطریق�ة أو مھ�داة م�ن . والعثمانیین

الطباعة الرخامیة

نبذة 
منطق����ة آس����یا الوس����طى وف����ي عھ����د الحك����ام الس����الجقة والف����رس 

فقد عثر على المطبوعات بھ�ذه الطریق�ة أو مھ�داة م�ن . والعثمانیین
ملك خراسان الى الملوك والسالطین آنذاك

س��اوث ك��نج س��تون(مكتب��ة 
القرن السادس عشر الم�یالدي كان�ت تس�تخدم ألغ�راض ش�تى منھ�ا 

ورق الج���دران وورق لتغلی���ف الكت���ب أو الھ���دایا
تؤكد ان مصدر ھ�ذه الطریق�ة ھ�ي ب�الد الش�رق حی�ث یق�ول الل�ورد 

:باكون 

نبذة 
عن الطباعة 

الرخامیة
:باكون 

إن االت��راك عن��دھم ف��ن جمی��ل لزخرف��ة ال��ورق ل��یس مت��وفرا عن��د (
االوربیین، إنھم یمزجون األلوان بالزیت ثم یضعون نقط�ا م�ن ھ�ذا 
الم��زیج ف��وق س��طح الم��اء فیحص��لون عل��ى ت��أثیرات لونی��ة تش��بھ 

.صخور الرخام



الطباعــــــــــة الرخامیة 
حدیثاأدوات وخامات الطریقة الرخامیة 

 أل��وان معب��أة ف��ي زجاج��ات تص��لح لالس��تعمال مباش��رة  أل��وان معب��أة ف��ي زجاج��ات تص��لح لالس��تعمال مباش��رة
)األلوان الجاھزة(
 أل��وان معب��أة ف��ي زجاج��ات تحت��اج إل��ى إض��افة س��ائل

مستخرج من مرارة الثور
 ألوان معبأة في زجاجات تحت�اج إل�ى إض�افة ك�اروجین

موس إلى الماء وسلفات األلمنیوم لدھان الورق

األدوات األخرى 
ورق الصق–ورق مصقول –قطارات أو فراشي دقیقة مشط معني 

قدیماأدوات وخامات الطریقة الرخامیة 

الطباعــــــــــة الرخامیة 

 الب���د م���ن اإلش���ارة إل���ى أدوات الطریق���ة  الب���د م���ن اإلش���ارة إل���ى أدوات الطریق���ة
القدیم��ة كان��ت م��زج األل��وان البوس��تر أو 
األلوان الزیتیة لعصارة مرارة الثور م�ع 

.إضافة الخل بشكل نقط قلیلة إلى الماء

األدوات األخرى 
قطارات أو فراشي دقیقة مشط معني –حوض بالستیك 



الرخامیة الطباعــــــــــة 

الرخامیةالخطوات العملیة في تنفیذ الطباعة 
بااللوان الجاھزة للمبتدئین

یتم تحریك األلوان فوق سطح الم�اء .   3ی���تم ال���تحكم بانتش���ارھا عل���ى ش���كل 
. بالماربلبواسطة مشط خاص 

وأخی��را ی��تم اخ��ذ قطع��ة م��ن القم��اش .   4
أو ورقة وإسقاطا فوق س�طح الم�اء ب�بطء 
ث���م رفعھ���ا، تج���د أن األل���وان الت���ي عل���ى 

.السطح قد التصقت بالورقة

الطباعــــــــــة 

الخطوات العملیة في تنفیذ الطباعة 
طریقة الطباعة بااللوان

سم  6یمأل الحوض بالماء بعمق 1.
و توض���ع نقط���ا م���ن األل���وان الرخامی���ة 

.الجاھزة فوق سطح الماء فتنتشر

ی���تم ال���تحكم بانتش���ارھا عل���ى ش���كل .   2
.دوائر أو خطوط متداخلة



الرخامیة الطباعــــــــــة 

نماذج عملیة

الطباعــــــــــة 

نماذج عملیة



 

من خالل ما تعلمت قم بتصمیم لوحة ح�ائط باس�تخدام 
أل���وان عل���م البح���رین متبع���ا خط���وات تقنی���ة الطباع���ة 

مع تمنیاتنا بقضاء وقت ممتع

 

: تدریب: تدریب

من خالل ما تعلمت قم بتصمیم لوحة ح�ائط باس�تخدام 
أل���وان عل���م البح���رین متبع���ا خط���وات تقنی���ة الطباع���ة 

.الرخامیة
 


