
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9art                   

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

https://almanahj.com/bh/9art2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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التربیة الفنیة
للصف الثالث االعدادي

التربیة الفنیة
للصف الثالث االعدادي



تصمیم زخرفة ھندسیةتصمیم زخرفة ھندسیة



ھداف الدرس

.ان یتعرف الطالب على مفھوم الزخرفة الھندسیة.ان یتعرف الطالب على مفھوم الزخرفة الھندسیة
.ان یتعرف الطالب على قواعد التصمیم الزخرفي

.ان یوظف الطالب قواعد التصمیم الزخرفي في تصمیم وحدة زخرفیة ھندسیة

ھداف الدرسأ

ان یتعرف الطالب على مفھوم الزخرفة الھندسیة• ان یتعرف الطالب على مفھوم الزخرفة الھندسیة•
ان یتعرف الطالب على قواعد التصمیم الزخرفي•
ان یوظف الطالب قواعد التصمیم الزخرفي في تصمیم وحدة زخرفیة ھندسیة•



-:مفھوم الزخرفة الھندسیة

ھي زخرفھ تعتمد على الألشكال ھي زخرفھ تعتمد على الألشكال 

الھندسیة في بناء وحدة زخرفیة 

یمكن تكرارھا وفق قواعد علمیة 

مدروسة ،على مساحة العمل الفني 

.الزخرفي



تعتمد الزخرفة على قواعد معینة عند تكرار الوحدة الزخرفیة داخل مساحة العمل الزخرفي وذلك بعد االنتھاء من 

- :قواعد الزخرفة 

تعتمد الزخرفة على قواعد معینة عند تكرار الوحدة الزخرفیة داخل مساحة العمل الزخرفي وذلك بعد االنتھاء من 

- :تصمیمھا ومن تلك القواعد - :تصمیمھا ومن تلك القواعد

.التناوب -1

.التكرار المتماثل -2



الخطوة الثالثة•

.خطوات تصمیم وحدة زخرفیة ھندسیة•

الخطوة الثانیة•الخطوة االولى•



.وھو نظام من انظمة التوازن كالتوازن المتماثل او التوازن المحوري

التناظر المحوري•

.  نماذج قواعد التكرار•

وھو نظام من انظمة التوازن كالتوازن المتماثل او التوازن المحوري: التكرار المتماثل •

التناظر المتماثل•



.وھو نظام من انظمة التوازن ،  كالتوازن غیر المتماثل 

التناوب

وھو نظام من انظمة التوازن ،  كالتوازن غیر المتماثل : التناوب•

التناوب•



أسئلة تقویمیةأسئلة تقویمیة
تكرارا ؟الشكل كررت الوحدات الزخرفیة في 1.

محوریاً 

متناوباً 

متماثالً 



التكرار في الزخرفة  أمامك ھو؟1.

تكرار محوري

تكرار متناوب

تكرار متماثل

تكرار محوري



30 
سم

سم  20

صمم وحدة زخرفیة ھندسیة وكررھا •
تكرارا متماثالً أو تكرارا بالتناوب 

تطبیق عملي –التقویم 

تكرارا متماثالً أو تكرارا بالتناوب 
وذلك على ورقة  بمقاس عشرون 
سنتمترا للعرض وثالثون سنتمتر 

.لالرتفاع


