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 هو التوليف بين الخامات الطبيعية البكر دون تدخل يغير من هيئتها الطبيعية 

 

 صخور

 احجار  

 

 

 لوالع 

 اصداف 

 شعب مرجانية   

 

 عظام الحيوانات 

 ولرونها 

 واسنانهاوجلودها 

 وريش الطيور  

 

 

 شجار  جزوع وجذور

 االلياف والسعف

 الثمار الجافة 

 بذور التمر 

لشور   -الخوص 

الفواكة الخضروات 

 الجافة 
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 المحار والموالع 

 الشعب المرجانية 

 عظام االسمان والحيوانات 

 الحصى والحجارة البحرية  

 االشجار والنباتات الصحراوية 

 الصخور والحصى واالحجار 

 بمايا الحيوانات 

  

 النخيل واالشجار 

 بمايا الحيوانات 

 السمار والبوص  
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الجلود الناتجة من عمليات دبغ جلود 

 الحيوانات ذات الوبر والفراء  

كالخيوط والمنسوجات 

 المطنية التى تصنع من المطن  
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 والخامات المخلمة هى مواد المركبات العضوية التى تم تخليمها كيميائيا مثل 

 ( البولى استر  –المطاط الصناعى  –النيلون  –البالستين ) 

توليف بخامات مخلمة تم 
 تصنيعها

حيث يتم استخدام الخامات فى 
 اشكال مصنعة 

 -انابيب   –رلائك  –كالخيوط 
   -نفايات البالستين  والمطاط 

 

توليف بخامات بهيئتها 
 المخلمة

 محاليل  –عجائن  –مساحيك 



رلائك مستوية من الياف السليولوز المصيرة التى هى :  -1

موجودة بالنباتات  ويعد لب الخشب الخامة الرئيسئة له ، او خامات اخرى فى نطاق محدود 

 مصاصة المصب  –حطب المطن البوص  –لش االرز  –الكتان  –التيل  –كالياف المطن 

 (  مالمس  –اشكال  –انواع ) سهولة الحصول عليها فى •

 طرق استخدامها متنوعة •

 مناسبتها لجميع المراحل الدراسية •

 سهولة التنفيذ وعدم احتياجها الى تجهيزات او معدات •

 خامة محببة لدى التالميذ وخاصة االلتدائية •



 :االوراق الخاصة بالرسم والتصميم  -أ 

 الشفاف بانواعه  –كانسون  –الفبريانو 

 ( :وراق التشكيل ) االوراق الخاصة بعمليات التنفيذ  -ب 

 ممواه بتخانات مختلفة مثل هى اوراق  

 النصبيان  –االستنسل  –ورق البرستول  •

 االبيض الخشن  –االبيض المصمول الالمع  –االبيض العادى  •

 الخشن الورق الرمادى  -الورق الرمادى المصمول •

 بودرة الورق  –الورق المعدنى  –الورق المضلع •



 يجب ان تكون اليد بعيدة عن الجزء الحاد •

 عدم التمازح اثناء استخدام الكتر •

 الحرص على الهدوء والصمت والتركيز اثناء العمل •

 اثناء تناول الممص يكون بالجزء الحاد •



 هو خامة محببة لدى التالميذ •

 هو ورق ملون ذو وجه مصمغ •

 يستخدم فى تكوين لوحات فنية •

 نستطيع من خالله مال المساحات اللونية مباشرة عن طريك اللصك •

 عيوبها 

 تأخذ ولتا طويال •

 لد تكون مملة لالطفال لكونها تحتاج الى دلة متناهية •

 وسائل تعليمية 

 خرائط  –اشكال هندسية  -رموز كميائية   –ارلام  –الحروف والكلمات -





النماذج  –المالبس  –يستعمل هذا النوع من الورق فى عمل الزهور الصناعية •

 الرسوم البارزة   -المباعات   -البشرية  

 وسائل تعليمية •

 نماذج حشرات  -خرائط   –مالبس حضارات  –شخصيات تاريخية   -نباتات •

 



 علب الحلوى  -االشكال الهندسية   -يستعمل هذا النوع من الورق المجسمات  •

 (متوازى المستطيالت   –الهرم  -المكعب  ) حيث يمكن عمل •















 .  لديم أو ورق الجرائدورق •

 .  عميك وحجمه يتسع لكمية الورق المديم التي نحتاجهاوعاء •

 .  يكفي لكمية الورق المديمماء •

 .غراء•

 .  المطبخمصفاة •

 .مائية أو ألوان الطعامألوان •

 يمكن استبدال الغراء بالنشا والملح •

 

  



 .  إلى لطع صغيرةونمطعه يدويا  الورق المديم أو ورق الجرائد نحضر •

 كامللصاصات الورق في وعاء عميك ونغمره بالماء ونتركه ليوم نضع •

 . من الماءيرفع ويصفى من جيداً مصفاة المطبخ وباستخدام •

 نملبه مع الورق ( غراء سائل    -دليك الممح    -النشا  ) نجهز لدرا مناسبا من •

 .  بعجن الورق المنموع جيداً بأيدينا أو باستخدام الخالط الكهربائينموم •

لسهوله ( علل)يدهن بلزيت او الفازلين ( يكون من الصلصال ) نحضر المالب المممثل للنموذج المراد عمله •

 اخراج النموذج بعد جفافه  

 يترن بمكان دافئ حتى يجف  •

 يستخرج النموذج بمطع الشكل الى نصفين •




