
 

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 الیدویة

.الخطوات العملیة في تنفیذ الطباعة بالتفریغ

طرق وتقنیات الطباعة الیدویة

الطباعة بالتفریغ ( اإلستنسل )

مفھوم الطباعة.
أدوات الطباعة. أدوات الطباعة.
الخطوات العملیة في تنفیذ الطباعة بالتفریغ
تدریب.



الطباعةمفھوم 
الطباعــــــــــة بالتفریغ 

Stencil prints

 ابتكار نحو األساسیة التحول

 لوح یمثل( سطح من األماكن
 المفتوحة األجزاء من ،فینفذ

 لذلك المعد الرسم حسب ویطبعھ

نبذة 
عن الطباعة 

بالتفریغ
 المعدن صفائح من او المقوى،
 تتأثر ال التي القویة األسطح

.األلوان معاجین في

بالتفریغ

مفھوم 
الطباعــــــــــة بالتفریغ 

Stencil prints

التحول مرحلة ھي باإلستنسل الطباعة طریقة تعتبر
.بالشبلونات الطباعة طریقة

األماكن بعض تفتیح أساس على فكرتھا قامت وقد
،فینفذ المسطح ھذا  على اللون وضع ثم )االستنسل

ویطبعھ الموجود السطح او القماش على ویسقط
.االستنسل اللوح على .االستنسل اللوح على

المقوى، المصقول الورق من االستنسل لوح ویصنع
األسطح من غیرھا او البالستك شرائح او الرقیق

في المستخدمة الكیماویة والمواد األلوان بمعاجین



الطباعــــــــــة بالتفریغ 
Stencil prints

الطباعــــــــــة بالتفریغ 
Stencil prints

:  األدوات والخامات
سكین قطع یدویة.
ورق االستنسل او بالستیك  .
ألوان طباعة.
قلم رصاص. قلم رصاص.
 فرشاة–رولة طباعة  .
سطح لطباعة  .



الطباعــــــــــة بالتفریغ 
Stencil prints

)للمبتدئین( بالتفریغ الخطوات العملیة في تنفیذ الطباعة 

45

یثبت االستنسل على 
السطح ویمأل الشكل 

المفرغ بالفرشاة 
بلون فاتح على 
قماش او سطح 
غامق او العكس 

نزیل ورقة 
االستنسل من 
فوق السطح

النتیجة الحصول 
على الشكل 

المفرغ 

غامق او العكس 

الطباعــــــــــة بالتفریغ 
Stencil prints

الخطوات العملیة في تنفیذ الطباعة 

2 13

رسم التصمیم على ورقة 
االستنسل او یشف من 

ورقة رسم

یفرغ الشكل بسكین 
القطع الیدویة

یثبت االستنسل على 
السطح ویمأل الشكل 

المفرغ بالفرشاة 
بلون فاتح على 
قماش او سطح 
غامق او العكس غامق او العكس 



 

م��ن خ��الل م��ا تعلم��ت ق��م بتص��میم وح��دة زخرفی��ة 
مستوحاة من الم�وروث الش�عبي لمملك�ة البح�رین 
وطباعتھا باس�تخدام تقنی�ة الطباع�ة ب�التفریغ عل�ى 
لتش���جیع الس���یاحة 

مع تمنیاتنا بقضاء وقت ممتع

 

: تدریب: تدریب

م��ن خ��الل م��ا تعلم��ت ق��م بتص��میم وح��دة زخرفی��ة 
مستوحاة من الم�وروث الش�عبي لمملك�ة البح�رین 
وطباعتھا باس�تخدام تقنی�ة الطباع�ة ب�التفریغ عل�ى 

لتش���جیع الس���یاحة ) ت���ي ش���یرت ( قطع���ة قم���اش 
.بالمملكة.بالمملكة


