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راث طٍت
أدٚاث اٌشعُ إٌٙذعً
أدٚاث اٌشعُ اٌضٌخً
حؼٍُ اٌشعُ باٌفحُ
أدٚاث ٕ٘ذعٍت ٌٍشٌاضٍاث

هحتويات



 ٤الرسن
 ٥أسواء أدوات الرسن
 ٥.٤ oاٌٛسق
 ٥.٥ oألالَ اٌشطاص
 ٥.٦ oاألٌٛاْ

الرسن
د الرسم مه أبرز الفىون الموجودة على اإلطالق ،إذ ّ
يعّ
إوه يعتبر مه أحد
ّت ،والتي تضم أشكاالً كثيرة كالىحت ،والموسيقى،
الفىون التشكيلي
والرقص ،والتمثيل ،وغيرها الكثير.
ٌّىٓ حؼشٌف اٌشعُ بأّٔٗ ٌغت اعخخذِٙا اإلٔغاْ ِٕز اٌ مذٌٍَ ،ؼبش ػٓ حاخاحٗ ٌّخطٍباث اٌحٍاة ،فٍؼبش ػٓ األشٍاء بٛاعطت اٌخظ
أ ٚاٌبمغ أ ٚأي شىً آخش باعخخذاَ أدٚاث ِخخٍفت ،إلٔخاج أشٍاء ححًّ لٍّت خّاٌٍّتٚ ،عٕزوش فً ِمإٌا ٘زا أُ٘ أدٚاث اٌشعُ
اٌّغخخذِت حاٌٍاً.

أسواء أدوات الرسن
الورق
ٌؼذ اٌٛسق ِٓ أُ٘ األدٚاث اٌخً ٌحخاخٙا اٌفٕاْ ػٕذ اٌشعُ ،حٍث ّ
إْ ٕ٘اٌه أٔٛاػا ً وثٍشة ال حظش ٌٙا ِٓ اٌٛسق ،فّثالً ٚسق
اٌشعُ اٌزي ٌغخخذِٗ اٌفٕاْ ٌمٍُ اٌشطاص ال ٌظٍح ٌٍشعُ ػٍٍٗ باٌشٌشت ،فاٌشعُ بمٍُ اٌشطاص ٌحخاج إٌى عطح أٍِظ لٍٍالً
إلِىأٍّت سعّٗ ػٍى اٌٛسق ،أِا األٌٛاْ فخحخاج إٌى ٚسق لٛي عطحٗ خشٓ ،حٍث حُمغُّ األٚساق إٌى أٔٛاع وثٍشة ٔزوش ِٕٙا:




ٚسق اٌىأغٌ ،ْٛؼذ ِٓ أوثش أٔٛاع اٌٛسق شٍٛػا ً ػٕذ اٌفٕأٍٓ ،حٍث ٌغخخذٌٍِ ٗٔٛشعُ بمٍُ اٌشطاص ٚاٌفحُ
ً ٚاٌخشٓ لٍٍالً ِماسٔت بٛسق اٌبشٌغخٛي ،وّا أّٔٗ ٌٛخذ بؼذة أٌٛاْ ،األبٍض ٚاألعٛد،
بأٔٛاػٌّٗ ،خاص بٍّّغٗ اٌغطح ّ
يٚ ،سعُ اٌطبٍؼت اٌظاِخت ،باإلضافت إٌى اٌشعُ اٌّباشش أواْ سعّا ً ِٓ اٌطبٍؼت أَ سعُ
حٍث ٌغخخذَ ٌٍشعُ اٌخحضٍش ّ
أشخاص.
ظٕغٌّ ،خاص بخشٔٛت اٌٍّّظ ،حٍث ٌغخخذَ ٌٍشعُ ػٍٍٗ باألٌٛاْ اٌّائٍّت ،حخى
إٌطاٌ
ٚسق
٘ٛ
فابشٌأ،ٛ
ٚسق
ً اٌ ّ
ّ
ٌؼطٍٕا اٌخأثٍش اٌزي ٔشٌذٖ.

أقالم الرصاص
ٌغخخذِٙا اٌفٕاْ فً اٌشعُ األٚ ًٌٚفً اٌخظًٍٍِ ،خٛافشة بؼذة أٔٛاع راث دسخاث ِخخٍفت ،حٍث حمغُ إٌى ثالثت ألغاَ:


حذسٌح  ، Hحٍث ٍّٔض بٍٕٙا ِٓ خالي األسلاَ اٌّٛخٛدة ػٍى اٌمٍُٚ ،اٌخً حبذأ ِٓ سلُ H1إٌى سلُ  ،H8فّثالً ٌىْٛ
 H4أفخح ِٓ ،H3أفخح ِٓ ٘ٚ ،H2ىزا.




ِذسخت ِٓ سلُ  B1إٌى ٚ ،B8باٌخاًٌ حى ْٛدسخت  ،B2أفخح ِٓ دسخت  ،B3أفخح ِٓ
حذسٌح ٚ ،Bحى ْٛاأللالَ ّ
دسخت ٘ٚ ،B4ىزا
ألالَ فحٌُٛ ،خذ ِٕٙا ٔٛػاْ:
 oاٌفحُ اٌطبٍؼًٌّٚ ،خاص بأٌٍٍٛت.
 oاٌفحُ اٌظٕاػًٌّٚ ،خاص باٌظالبت.

األلواى
حخٛافش بأٔٛاع ػذٌذة ِٕٙا:






ً ،حخٛافش بأشىاي ٚأٌٛاْ ػذٌذةِٕٙ ،ا اٌّغاحٍكٚ ،اٌّؼاخٍِٕٓٙٚ ،ا ػٍى
األٌٛاْ اٌّائٍّت ً٘ :أٌٛاْ راث أعاط ِائ ّ
شىً ألشاص خافت ،حٍث حّخاص ٘زٖ األٌٛاْ باٌشفافٍّتٚ ،إِىأٍت خٍطٙا ِغ اٌّاء ٌٍخخفٍف ِٓ شذّة اٌٌٍّٚ ،ْٛىٓ
اعخخذاِٙا ػٍى اٌٛسق ٚاٌخشب ٚػٍى اٌحائظ.
األٌٛاْ اٌضٌخٍّت ً٘ :أٌٛاْ أعاعٙا صٌج ،حخٍظ ِغ صٌج اٌىخاْ ػٕذ اعخخذاِٙا ،حٍث ٌ ٍُّ ْٛبٙا ػٍى لطغ لّاػ خاطت
حُباع فً اٌّىخباث ٚحغّى ( ،)Canvasف ًٙحّخاص بؼذَ حفاػٍٙا وٍٍّائٍا ً ػٕذ خٍظ األٌٛاْ ِغ بؼضٙا ،وّا أٔٙا لٍٍٍت
اٌخأثش باٌضٛء.
ً ،حُغخخذَ ػٍى ّ
اٌضخاجٚ ،اٌبٌٍٛغخشٚ ،اٌّؼادْ ،حّخاص بٍّؼأٙاٚ ،عشػت
أٌٛاْ اٌضخاج :أٌٛاْ راث أعاط غٍش ِائ ّ
خفافٙا فً اٌٛٙاء ،وّا أّٔٙا ِماِٚت ٌٍضٛءٚ ،حٛخذ ػٍى شىً أٔابٍب.
هل كاى الوقال هفيداً؟ ًعن ال



أدٚاث اٌشعُ إٌٙذعً



أدٚاث اٌشعُ اٌضٌخً





شاسن اٌّماٌت
فٍغبٛن
حٌٛخش






شاسن اٌّماٌت
فٍغبٛن
حٌٛخش

ِ 344شا٘ذة
هواضيع ذات صلة بـ  :أسواء أدوات الرسن



حؼٍُ اٌشعُ باٌفحُ



أدٚاث ٕ٘ذعٍت ٌٍشٌاضٍاث



حؼٍُ اٌشعُ اٌشلًّ



طشٌمت اٌشعُ ػٍى اٌٛخٗ



وٍف حى ْٛسعاِا ً ِحخشفا ً



طشق اٌشعُ باٌشطاص



ِف َٛٙاٌشعُ اٌخمًٕ



أدٚاث اٌشعُ إٌٙذعً



أدٚاث اٌشعُ اٌضٌخً

الزوار شاهدوا أيضا ً


طشٌمت اٌشعُ



وٍف أحؼٍُ اٌشعُ



ِا ِؼٕى أًّٔ



حؼٍُ اٌشعُ باٌفحُ



ِىٔٛاث اٌحٕت اٌغٛداء ٌٍشعُ



وٍف أحؼٍُ اٌشعُ ٌألطفاي



أدٚاث اٌشعُ اٌضٌخً



وٍف أطبح سعاِت ِحخشفت



حؼٍُ اٌشعُ ثالثً األبؼاد



طشٌمت اٌشعُ ػٍى اٌٛخٗ



طشٌمت سعُ اٌٛسدة



خظائض سع َٛاألطفاي

هقاالت هي تصٌيف في الرسن


ظا٘شة اٌىخابت ػٍى اٌدذساْ



ِا ً٘ ػٕاطش بٕاء اٌؼًّ اٌفًٕ



خطٛاث سعُ األًّٔ



ِٓ ٘ ٛاٌفٕاْ طاحب ٌٛحت اٌّغٍغٍبً



ِف َٛٙاٌشعُ



ِٓ ٘ ٛبٍىاعٛ



وٍف حى ْٛسعاِا ً ِحخشفا ً



طشٌمت اٌحفش ػٍى اٌضخاج



حؼٍُ اٌشعُ ٚاٌخٌٍٓٛ



وٍف ٍٔ ْٛاٌبٍض



ِف َٛٙفٓ اٌشعُ



ِف َٛٙاٌشعُ اٌخمًٕ

هقاالت هٌوعة











حؼشٌف اٌفٓ
اخًّ اغأً اَ وٍثَٛ
ً٘ ػٕذن شه وٍّاث
وٍفٍت حؼٍُ اٌشعُ
اغٍٕت ً٘ ػٕذن شه واظُ اٌغا٘ش
أخًّ اٌّغداث
أخًّ أغأً فٍشٚص
أخًّ أغأً ٚسدة
اخًّ اٌشلض اٌششلً
هللا ِا أوبش غالن
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