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االنسجام اللوني
العمل هو التوافق بين مجموعة من األلوان مختلفة المسميات في

التنقل بين الفني، تعطي المشاهد شعورًا بالراحة عند النظر إليه، و 
للوني ال بد وللتمكن من تنفيذ عمل فني يتسم باالنسجام ا. أجزائه

من االعتماد على عجلة األلوان الختيار المجموعة المناسبة





"أقسام عجلة األلوان" 
األلوان األساسية : أوالً 

هي األلوان التي ال يمكن اشتقاقها من ألوان أخرى،
وهي اللون األحمر، واللون األزرق، واللون األصفر







األلوان الثانوية: ثانياً 
ألخضر، اللون ا: هي األلوان المشتقة من دمج لونين أساسيين، وهي

األخضر من واللون البنفسجي، واللون البرتقالي، حيث ينتج اللون 
مر دمج األزرق واألصفر، وينتج اللون البنفسجي من دمج األح
واألزرق، وينتج اللون البرتقالي من دمج األحمر واألصفر







"الثالثية"األلوان المشتقة : ثالثاً 
وجد هي األلوان التي تتكون من دمج لون أساسي مع لون ثانوي، حيث ت

بر عنها ألوان تتوسط األلوان األساسية والثانوية، تكمل عجلة األلوان، ونع
فة للون يشير األخضر للون الثانوي، والمزرق ص: األخضر المزرق :كالتالي

لبرتقالي األخضر المصفر، وا: األساسي وهكذا لباقي األلوان المشتقة، مثل
لمزرق، وهكذاالمحمر، والبرتقالي المصفر، والبنفسجي المحمر، والبنفسجي ا







"قواعد االنسجام اللوني"
األلوان المترابطة ودرجاتها : أوالً 

هي األلوان الموجودة بشكل متجاور على عجلة األلوان،
ويوجد الكثير من النماذج في الطبيعة تبين روعة 

االنسجام اللوني في عناصرها







األلوان المنحدرة من أصل واحد: ثانياً 
يضهي عبارة عن دمج لون معين مع أحد اللونين المحايدين األب

ون األزرق، نختار الل: مثالً . أو األسود، فينتج درجات للون نفسه
رق وندمجه مع اللون األبيض، فنحصل على درجات اللون األز 

أو ندمجه مع األسود، لنحصل على درجات األزرق . الفاتحة
الغامقة، وأصله واحد وهو اللون األزرق 







األلوان المحايدة : ثالثاً 
ون من يتمثل ذلك في اللونين األبيض واألسود، وما يتك

ا تمثل دمجهما حيث تنتج الرماديات، وهذه األلوان بدرجاته
أجزاء عالقات لونية متناغمة، تعمل على تنقية العين في

العمل الفني بتوافق وراحة







التباين اللوني
ل تضاد لوني هي األلوان التي ال تربط بينها عالقات لونية، فتشك

وتمييزه تدركه العين،حيث يستطيع أي شخص تحديد اسم اللون 
د من عند التقائه مع لون آخر، ويحقق التباين اللوني العدي

، إبراز موضوع العمل الفني، وإظهار الوحدات: األهداف، منها
والتأكيد على مركز السيادة، وكسر الجمود





"قواعد التباين اللوني"
تباين األلوان المتكاملة : أوالً 

لى يحدث في األلوان المتواجدة بشكل متقابل في قطر واحد ع
ستوى عجلة األلوان، ويكون التباين في هذه الحالة على أعلى م

بنفسجياللون األصفر وال: له، ومن األمثلة على التباين اللوني







تباين األلوان المجاورة لأللوان المتكاملة : ثانياً 
رة للون يحدث هذا النوع عندما يتقابل لون معين مع األلوان المجاو 

ابل اللون األخضر الذي يق: المكمل له على عجلة األلوان، مثل
سجي المحمر اللون األحمر مباشرة، ويقابل أيضًا البرتقالي، والبنف

اللذين يجاروان اللون المكمل للون األخضر










