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التصحيح النموذجي  

 

إن قراءة اللوحة الفنٌة تحتاج أللٌات، تتحدد بواسطة التحلٌل بدءا من تحدٌد طبٌعتها، 

وصوال إلى تفسٌر الدالالت التعبٌرٌة التً تتضمنها اللوحة الفنٌة، وكل عمل فنً ٌكون مبنٌا 

 .من مجموعة من العناصر

 ن5: عناصر التكوٌن فً بناء العمل الفنً-1

 الوحدة-

 السٌادة-

 الترابط، اإلنسجام، التوافق والتناسق-

 اإلٌقاع-

 التوازن -

 التضاد-

 التنوع واالختالف -

 االستمرارٌة-

 النسب والتناسب-

 الحركة-

 ن3:تحدٌد ستة عناصر بنائٌة للعمل الفنً-2



 النقطة-

 الخط -

 الشكل-

 الفراغ-

 الضوء-

 اللون-

 ن6:شرح المصطلحات التالٌة-3

 :اإلٌقاع-

هو التردٌد المتواصل لنظام معٌن، كما ٌقصد به ظاهرة دٌنامٌكٌة حٌث ترتبط باألساس 

بالحركة حٌث أنها تردٌد الحركة بصورة منتظمة تجمع بٌن الوحدة والتغٌر، وٌمكن تحدٌد 

 .اإلٌقاع على أنه تكرار لعنصر ما

كما ٌعرف على أنه الفترات الزمنٌة التً تحتاجها العٌن لإلنتقال من لون إلى آخر أو من 

 .شكل إلى آخر

 :الشكل واألرضٌة-

إن الشكل هو األمامٌة المتصدرة للرسم الذي ٌقوم به الفنان ولكً ٌحتل مكان الصدارة فً 

العمل البد من نصاعة فً اللون ووفرة فً التفاصٌل وتأكٌد على التعابٌر، بٌنما األرضٌة 

 .بحكم وضعها ال ٌجدر بها أن تتسم بنفس صفات الشكل وإال أثرت على كٌانه

إن األرضٌة والشكل ٌكمالن بعضهما وٌمثالن كال متكامال وهذه العالقة تخضع لبعض 

 :الخطوات لتكوٌنها

 .األرضٌةأن ٌدرك المشاهد الشكل فوق او أمام *

 .أن لألرضٌة مساحة وللشكل هو اآلخر أٌضا*

 .الشكل له الصدارة واألولوٌة والتفاصٌل واالهمٌة*

 .األرضٌة تتمٌز بالبساطة وتكون أغلب الوقت خلفٌة للشكل*

 :الخط-

 تطلق الخط اصطالحا على أدق األشكال ذات الصفة الطولٌة غٌر المطلقة، كما ال ٌعدو 

عن كونه سلسلة من النقاط المتالصقة تحدد بعدا أو اتجاها، ولكنه معبأ بقوى حركٌة كامنة 

 .تجري فً هذا االتجاه



 .كما أنه ٌعنً كل نقطة متحركة تحصر شكال، أو محٌط خارجً لجسم معٌن

تقسٌم :  عناصر بنائٌة فً الصورة، وقٌمة جوهرٌة فً الفن، من وظائفهاإذافالخطوط 

الفراغ، وتحدٌد األشكال، وإنشاء الحركات وتجزئة المساحات، وبالتالً ٌستخدم الفنان 

 .الخطوط لتقسٌم الفراغات وإبراز المساحات، وٌهتم بإٌجاد فواصل ممتعة بٌنها

 ...مائلة/منحنٌة وذات زواٌا/عمودٌة وأفقٌة/متقطعة: وهو أنواع

 .ولكل خط تأثٌر نفسً ودالالت ورموز معٌنة

 ن4: النقد بواسطة القواعد-4

وهو الذي ٌقوم فٌه الحكم على العمل الفنً بناءا على معاٌٌر خاصة بالقٌمة وهنا ٌستند حكم 

النقاد على دراسة المنظور والنسب فً األجسام وفً التكوٌن الكلً للعمل الفنً، والمحاكاة 

الواقعٌة الصادقة للتعبٌر عن االنفعاالت سواء أكانت واقعٌة أو رومانسٌة أو خٌالٌة أو 

 .رمزٌة، وٌطلق على هذا النوع من النقد، النقد الكالسٌكً

 : وٌندرج تحته ثالثة أنواع

قائمة على جرد او تعداد العناصر، وتلخٌص االنطباعات حول جوهر : الطرٌقة االستقرائٌة-

 .ومعنى األشٌاء التً ترى فً العمل الفنً بعد فحصها فحصا كامال

تقوم على طرٌقة تحلٌلٌة تعتمد على اآلراء المختلفة ٌتمكن من مساعدة : الطرٌقة التداخلٌة-

المتلقى على فهم العمل وكلما كان هناك إجماع فً اآلراء حول العمل الفنً كلما دل ذلك 

 .على جودته

وٌستخدم بعض النقاد هذه الطرٌقة ألنها تسمح باالستدالل بمعاٌٌر : الطرٌقة االستنتاجٌة-

محددة للحكم على جودة العمل الفنً بدراسته لرؤٌة إذا ما كان ٌعرض دالئل تحقق أو ال 

أي تحدٌد معاٌٌر وفحصها . تحقق المعٌار، ثم تقرٌر ما إذا كان العمل مقنعا أم ال عند الحكم

 .واإلشادة الى المستوى المتحقق من المعاٌٌر، أي الحكم على العمل الفنً

 ن2تنظٌم وتسلسل المعلومات وعرضها 

 


