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  السنة الرابعة متوسطلمدارس المبرمجة لملخص 
  
  

 Cubisme)  ١٩٠٩(  :المدرسة التكعیبیة -/١
فھم یستخدمون .ترسم على سطح اللوحة " أحجام ھندسیة"مكعبات صغیرة یعتمد فنانو ھذه المدرسة بجعل األشكال على ھیئة 

  ..."المكعب،الكرة،المخروط،األسطوانة" الھندسیة في فنھم  حجاماأل
  ..............بابلو بیكاسو ،براك ، لیجیھ:  روادھا* 
  ).جمع بین التكعیبیة و شبھ التجریدیة(بشیر یلس ، مصلي ، و إسیاخم: في الجزائر * 
  .م١٩١١سنة إسم التكعیبیة على التكعیبین  MATISSE ماتیس: أطلق الفنان* 
  :و للتكعیبیة اسلوبان * 
  .الشيء في الطبیعة و تعني بتحطیم: تكعیبیة تحلیلیة  - )أ 

  .قبل عملیة التفتیت أو التكسیرو تعني إعادة الشكل المجزأ  المبعثر إلى اصلھ في الطبیعة : تكعیبیة تركیبیة  -)ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Abstrait) ١٩١٠( :ةجریدیالمدرسة الت -/٢
الخط ، اللون عندھم یعبر فقط عن  صر طبیعیة یمكن التعرف علیھ فاإلیقاع فيال یستخدمون  عنارواد ھذه المدرسة و فنانوھا 

  .طبقا للشعور و اإلحساس بإستعمال األلوان و الخطوط الجمالیة للفنان فھم یبرزون المیوالت النفسیة و اإلنفعلیةالمشاعر 
  فاسیلي كاندانسكي ، الفنان الھولندي موندریان: التجریدیة  رواد المدرسة

  .الفنان محمد خدة ، و مارتیناز: في الجزائر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Realisme) ١٨٥٠( :الواقعیة المدرسة -/٣ 

و : كما ھو في الواقع أي فنان وصفیا تصویر العالم كما نراه ، فالفنان الواقعي یقدم الرسم و اللوحة: تعني الواقعیة في الفن 
اغفال  في المجتمع ، مع الواقع اإلجتماعي ، و ال سیما حیاة الطبقة البسیطةتسعى إلى معالجة المضامین التي یزخر بھا 

  الخ...، و البطوالت والمعارك الموضوعات الدینیة 
  . coro و الفنان كامي كورو  courbetھذه المدرسة الفنان كوربیھ رواد   

  .عبد الرحمان ساحولي –محمد زمیرلي : و في الجزائر
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 Futurisme ١٩٠٩ :المدرسة المستقبلیة -/٤

م وملخصھ ١٩٠٩و على حركتھم ، و قد صدر بیانھم سنة یطالیین ، أطلقوا على أنفسھم ھذا االسم ھم مجموعة من الفنانین اال
رسم فرس یجري : ضرورة االحساس بروح العصر الذي یفرض أسلوبا عصریا سریع االیقاع ، و ضربوا لذلك مثال " : 

أسلوبھم على عنصر السرعة المتزایدة و  و یرتكز. مثلما نالحظھ في السینما ". ر من أربع سیقان بل عشرین ساقا بأكث
  . الحیویة الكھربائیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
 Suréalisme) ١٩٣٩-١٩٢٤(: المدرسة السریالیة  -/٥

  م ١٩٣٩و عام  ١٩٢٤انتشرت بین عام 
 فالسریالیة في الفن اتجاه الى تحریر) . مدرسة فروید(یعتمد السریالیون على الالشعر ، و العقل الباطن كما قالت عنھ  -

و االنطواء ، أي أن الدافع الدفین في أعماق الفنان ھو الذي االنسان من عبودیتھ ، وتحریره من العقد و الكبت النفسي 
صورة أساطیر خیالیة خرافیة تكون في وقد یظھر ھذا التعبیر في . یحرك یده لیعبر عن رغباتھ و أحالمھ و آمالھ 

  . المشاھد فھمھا بعض األحیان كالطالسم التي یستعصى و یصعب على
رواد ھذه المدرسة الفنان سلفا درو دالي و الفنان ماكس أرنست و في الجزائر الفنان حنكور محمد رسام كاریكاتیر  -

 . في عدة صحن جزائریة ثم اتجھ الى الفن السریالي 
   surealisme ما فوق الواقعیة = المدرسة السریالیة

  
  
  
  
  
  

  :االشھار  -/٦
  .  أو سیاسي اجتماعيإلعالن عن فكرة ذات بعد لترویج السلع أو البضائع ، أو ھو وسیلة  اإلشھار

  : اإلشھارأنواع  -
  ) .مذیاع( سمعي  -١
 ...)آلي  إعالم -تلفزیون -مسرح -سینما( سمعي بصري  -٢
 ...) مجالت  -جرائد - ملصقات( كتابي  -٣

و  اإلعالمتقنیات : یة بتوظیف تقنیات فنیة حدیثة تصمیم مشاریع فنیة في شتى المجالت الصحیة و البیئة و التجار واإلشھار ھ
 .التدخل على الصور و الرسم  إعادةأي برامج  – montage photos –االتصال 
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 )١٨٨٦- ١٨٧٤( : المدرسة األنطباعیة
  ةحمل الفنان مرسمھ وخرج للطبیعة وتخلى عن المراسم والغرف المغلق) اإلنطباعیة ( في ھذه المدرسة أي 

الفنان على عنصر المشھد الماثل أمامھ حالة حسیة  لیضفي. كان ھناك ما یسمى بالرصد لتلك الحالة المتجلیة في الھواء الطلق 
االنطباعیین ومنھم  وقد تمیز أعمال. مع إحساسھ بالمشھد بطریقة حسیة سمیت باالنطباعیة انطباعیة لھا عالقة مباشرة

 .ى عنصري الظل والنورالفرنسیین خاصة بتركیز الفنان عل
  كلود مونیھ –رینوار  –ادغار دیغا  –سیزان  –ادوار مانیھ : وھنا برز أعالم لتلك المدرسة أمثال الفنانین 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المدرسة التعبیریة
 ١٩١٠نشأت التعبیریة في المانیا 

  لمرئیة بل علیھ أن یعبروفكرة التعبیریة في االساس ھي أن الفن ینبغي أن ال یتقید بتسجیل االنطباعات ا
  في بدایتھ ھو الفنان ھنري ماتیس  وھناك فنان ألماني اشتھر بالتعبیریة. عن التجارب العاطفیة والقیم الروحیة 

أكنھ للحیاة وبین طریقي  فأنا الیمكنني الفصل بین االحساس الذي. التعبیر ھو ما أھدفھ قبل كل شئ  : فقد أعلن ماتیس بقولھ
 . ھفي التعبیر عن

 ....فان غوغ فانسان– ھنري روسو – ھنري ماتیس: أھم فناني ھذه المدرسة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 التصمیم الغرافیكي

ویلقى ھذا . التصمیم الغرافیكي من العلوم الحدیثة التي تطورت بشكل سریع لترافق التطور الھائل في میدان الكومبیوتر 
حد سواء نظرًا لحاجة سوق العمل إلى ھذا التخصص سواء في لبنان أو  العلم إقباًال عظیمًا لدى الطالب والطالبات على

شركات اإلعالن ،  –الصحافة والتلفزیون  –سائر البلدان العربیة والعالم ، والتي تشتمل على العمل في المیدان اإلعالمي 
تعمل على نطاق واسع من  ومؤسسات التصمیم الفني والھندسي وغیرھا ، بل یمكن القول أنھ ال بد ألي مؤسسة أو شركة

    .االستعانة بخبرة المصمم الغرافیكي 

الرسم ، الصورة واللون ، التناسق والتناغم ، تصمیم وإدارة برامج : التقنیة في المجال الفني  معرفةل الذي یشترط
الكمبیوتر وما إلى ذلك مما یتطلبھ ھذا العلم ، سواء على الصعید النظري أو لتوفیر الخبرة العملیة في استدیوات التعلیم 

  .ومختبرات الكومبیوتر في الجامعة 
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  :ر قواعد التصمیم المعاص

، و تتعلق بتلك األنشطة و الممارسات المھنیة المتنوعة  باللغة الالتینیة المشروع DESSEINكلمة  تعني .١
 ...المنتمیة الى الفنون التطبیقیة و میدان االتصال والموضة 

 :قواعد التصمیم المعاصر ھي قواعد منھجیة تتمثل أساسا في .٢

  ) .ییر لألداء ، تحلیل معمق للمنتوج الموجودبحث معمق و بلورة معا( فھم اإلشكالیة المطروحة  -

تطویر الفكرة من خالل كروكیھات ، ماكیت ، مجسمات ، محطة اختبار : محاولة حل اإلشكالیة -
 .التصورات 

 .التأكد من الحلول المقترحة -

 ) .جمع و تركیب وتعلیب ( صناعة المنتوج  -

  .لمنتوج المبتكر و التصور تكمن القیم الجمالیة للتصمیم المعاصر في الكرة و أصالة ا .٣

بإكساب المتعلمین تجارب و  سیلة  معاصرة تسمحو الى حصة الفنون التشكیلیة و یعد ینتمي اإلعالم الغرافیكي  .٤
ستغالل االم الغرافیكي ھو جزء من اإلعالم اآللي الخاص بمعالجة و نتاج و صناعة و اإلع. خبرات فنیة جدیدة 

  .ة ھي الصور المعالجة أو المتصورة كلیتا عن طریق برامج الحاسوب و الصور الرقمی.  الصور الرقمیة

تقنیات اإلعالم الغرافیكي تتمثل في الموارد الرقمیة التي توفرھا مختلف برامج اإلعالم الغرافیكي و منھا  .٥
أو سكانیر عن طریق ال أو تقنیات جلب الصورة معدة كلیتا من طرف الحاسوب التقنیات التي تكون فیھا الصور

 .ثم تحویلھا و معالجتھا و استغاللھا في مشاریع ) Web Cam( آلة التصویر الرقمیة أو الواب كام 

الجمالیة الجدیدة التي أفرزھا یكمن سر وسحر الصورة الرقمیة و اإلنتاج المرئي المرتبط بھا في اإلعتبارات  .٦
  .االفتراضي 

 
 
 

  ورـــظــنــمـم الــــلــــع
  :ر تعریف علم المنظو -/١
  ھو تمثیل األشیاء على سطح منبسط لیست كما ھي في الحقیقة و لكن كما تبدوا لعین الناظر في وضع معین و على بعد معین  

  :قوانین علم المنظور  -/٢
 ھو خط أفقي یقع على مستوى عین الناظر فانما أن یعلو أو ینخفض حسب وضعیة الناظر :خط األفق.  
  قطة وھمیة تقع على خط األفق وفیھا یتالشى بصرنا ھي ن ) :الفرار(نقطة التالشي. 
  ھي خطوط مستقیمة غیر متوازیة تنطلق من نقطة التالشي لتكون الشيء  :خطوط التالشي. 
  تتمثل في عین الناظر  :نقطة الناظر. 
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  األلــــــــوان
  ) :األولیة( األلوان األساسیة  -/١

  .أزرق  -أصفر - أحمر
نحصل علیھا عن طریق مزج األلوان ، و بواسطة مزجھا بطرق مختلفة و شتى  ال ألننا )الرئیسیة( أللوان األساسیةسمیت با

  .نحصل على جمیع األلوان الموجودة في الطبیعة ما عدا اللون األبیض و األسود 
  :األلوان الثانویة  -/٢

  .أخضر  -بنفسجي - برتقالي
  .علیھا عن طریق مزج األلون األساسیة مثنى مثنى سمیت باأللوان الثانویة ألننا نحصل 

  :األلوان المتكاملة أو المتتامة  -/٣
  . اللون األحمر یكمل اللون األخضر  -
 .اللون األصفر یكمل اللون البنفسجي  -
 .اللون األزرق یكمل اللون البرتقالي  -

  :األلوان الحیادیة  -/٤
  .رمادي  -أسود –أبیض 

  :الملونة  الرمادیات -/٥
  .رمادي ملون = أخضر + حمرأ

  رمادي ملون = برتقالي+ أصفر
  رمادي ملون= أزرق+ برتقالي

  :األلوان الحارة و األلوان الباردة  -/٦
و األلوان الباردة ھي . األلوان الحارة ھي األلوان المحصورة في دائرة األلوان بین األحمر و اللون األصفر المخضر

  .نفسجي المحصورة بین األصفر المخضر و الب
  :االنسجام اللوني  -/٧

  .األلوان الحارة و األلوان الباردة  -١
 .التقارب اللوني أو التوافق  -٢
  contraste. التباین  -٣
 .األلوان القاتمة و الفاتحة  -٤
 .التدرج اللوني -٥
 اذا كان ھناك لونین متجاورین فیھما عنصر مشترك أو مجموعة ألوان = التقارب اللوني.  
برتقالي محمر بجواره برتقالي مصفر بجواره برتقالي بني بجواره ) = ر ، أصفر ، بني ،بنفسجي أحم( برتقالي : مثال 

  .برتقالي بنفسجي 
  اذا أخذنا لونین غیر متجاورین و ال متقاربین یمكن تسمیتھما متباینین أي متباعدین األبیض و األسود و : التباین

 .األلوان المتكاملة األصفر و البنفسجي 
  :باین اللوني بواسطة نالحظ الت

  .األلوان الحارة و الباردة -١
 :األلوان المتكاملة  -٢
 .األلوان القاتمة على الفاتحة  -٣
  .األبیض و األسود : لونین حیادیین  -٤

 
 )المنسجمة(المتوافقة  األلوان

رغم من االختالف وتتصف باالرتباط والوحدة والتناغم ، بال ھي مجموعة اللوان التي تؤثر على العین تأثیر سارًا وممتع ،
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 : الواضح بینھما ، مثل
 –األحمر  –البرتقالي المحمر  –البرتقالي  – االصفر البرتقالي –األصفر (كل ثالثة ألوان متجاورة على دائرة األلوان  .1

 )وھكذا دورة ثانیة.. األصفر  –األخضر المصفر  –األخضر  – األزرق المخضر -األزرق –األحمر المزرق 
 . رمادیاتمجموعة ال .2
 )وھكذا... البیج –البني الغامق  –البني الفاتح (مجموعة األلوان الترابیة  .3

 المصدر منتدى وزارة التربیة والتعلیم
 
 
تشكیلیة المعاصرة بالجزائر لـ الحركة ال –الفن اإلسالمي إلتزام و إبداع بقلم صالح أحمد الشامي  –فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجمیلة للدكتور محمد علي أبوریان  :المراجع(
  ).ابراھیم مرذوخ: 

  .متوسط ٤منھاج السنة 
  Internet(   http://www.a7rar.com/vb/showthread.php?p=254698(و المقع اإللكتروني

http://www.a7rar.com/vb/showthread.php?p=254698

	التصميم_الغرافيكي

