
 

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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التوازن في العمل الفنيالتوازن في العمل الفني



.فیھ التوازنالبیئة یوظف  .فیھ التوازنالبیئة یوظف 

.ان یتعرف الطالب على مفھوم التوازن•
. ان یتعرف الطالب على نظم التوازن•
البیئة یوظف ان یصمم الطالب ملصًقا اعالنًیا حول •

.ان یتعرف الطالب على مفھوم التوازن•
. ان یتعرف الطالب على نظم التوازن•
البیئة یوظف ان یصمم الطالب ملصًقا اعالنًیا حول •



- :مفھوم التوازن

ھو  ذلك االرتیاح الداخلي الذي ینشأ في 

النفس عند مشاھدة طبیعة الشكل المرئي 

العناصر الفنیة فتكون . على نحو متعادل 

. توحي باالستقراربطریقة  فیھ  موزعة 



بطریقة متعادلة  من 

في 

: التوازن المتماثل

-:نظم  التوازن

,  وھو التطابق الكلي بین طرفي العمل الفني 

بطریقة متعادلة  من فیھ  تتوزع العناصر الفنیة 

في حیث الحجم والشكل واللون، یمكن توظیفھ 

.  مختلف االعمال الفنیة ووالزخرفیة



-:نظم  التوازن

 :غیر المتماثل التوازن 

وھو  ختالف في التطابق بین طرفي 

العمل الفني  ، اذ لیس من الضروري ان 

.تتشابھ العناصر في الطرف  اآلخر منھ



وھو  توزیع العناصر حول نقطة مركزیة 

: المحوري التوازن 

وھو  توزیع العناصر حول نقطة مركزیة 

.المحورتسمى نقطة 



حس فني للوصول 

: الحسي التوازن 

حس فني للوصول وھو  توزیع العناصر وفق 

.مألوفةمبتكرة وغیر نتیجة الى 



أسئلة تقویمیة
وزعت العناصر في الشكل المجاور وفق نظام التوازن؟

أسئلة تقویمیة
وزعت العناصر في الشكل المجاور وفق نظام التوازن؟1.

المحوري

الحسي

المتماثل

غیر المتماثل



أحد انظمة التوازن ال یوجد من بین االشكال التالیھ ھو؟ أحد انظمة التوازن ال یوجد من بین االشكال التالیھ ھو؟1.

المحوري

الحسي

غیر المتماثل

المتماثل



30 
سم

سم  20

 احافظ( بعنوان اعالنیا ملصقا صمم•
 على فیھ تعتمد )مدرستي بیئة على

تطبیق عملي –التقویم 

 على فیھ تعتمد )مدرستي بیئة على
 نظم احدى وفق العناصر توزیع

 اللونیة الخامة مستخدما , التوازن
 رسم ورقة على ، لدیك المتوفرة

 للعرض سنتمترا عشورن بمقاس
.لالرتفاع سنتمتر وثالثون


