
التعامل مع األلوان وتصنيفها ، رسام على التساعد فهى ،  البعضلطريقة فهم االلوان وعالقتها ببعضها دليل هى : تعريف 

وهى تتكون من أثنى عشر قطاع وتنظم فى أتجاه عقارب الساعة وتنقسم الى ثالث مستويات األلوان االساسية وااللوان 

الثانوية والوان تقع بين االلوان األساسية والثانوية وتشير الوان المثلث الى األلوان األساسية وتشير المثلثات الصغيرة 

 الموجودة على أضالع المثلث الى األلوان الثانوية









ويعىن مصطلح تصنيف االلوان كيفية تقسيم االلوان ىف دائرة االلوان اىل الوان أساسية ، واللوان اثنوية ، واللوان بني االلوان 
 : االساسية والثانوية وفيما يلى شرح تفصيلى لذلك 

 

 ومسيت اباللوان االساسية لكوهنا ال ميكن أستنباطها من االلوان االخرى ، كا إهنا تعترب أصل االلوان مجيعا

 اللون  االمحر 

 اللون األصفر 

 اللون األزرق •

ولقد مسبت اباللوان الثانوية لكوهنا تتكون نتيجة ملزج لونني أساسيني ،وىف دائرة االلوان تقع ىف الوسط بني كل لونني أساسييني شيكل 
 :وهى االلوان التالية ( 183)

 اللون  الربتقاىل  1.

 اللون األخضر  2.

 اللون البنفسجى 3.
 



 بعضها عن وتختلف  ثانوى ولون أساسى لون بين تقع االلوان دائرة فى وهى الثالث المستوى بألوان تعرف وهى

 اللون نسبة زيادة فعند البرتقالى اللون ذلك على ومثال ، االخر الى اللونين احد نسبة  زيادة مدى أساس على البعض

 اللون نسبة زيادة فعند .االحمر اللون بجانب نجده االلوان دائرة وفى ، محمر برتقالى اللون يكون االصفر عن االحمر

   .االصفرا اللون بجانب نجده االلوان دائرة وفى ، مصفر برتقالى اللون يكون االحمر عن االصفر

 



 (برتقاىل +  أمحر  )  الربتقاىل احملمر        
 (    برتقاىل + أصفر ) الربتقاىل املصفر       

 (     أخضر + أزرق ) األخضر املزرق      
 االصفر+ االخضر ) االخضر املصفر  

 (                         بنفسجى +  أمحر )  البنفسجى احملمر      

 (              بنفسجى + أزرق ) البنفسجى املزرق     



وهو مصطلح يعنى عالقات االلوان بعضها ببعض من خالل دائرة االلوان وما تعنيه تلك العالقات من عالقات متوافقة 

 ومنسجمة  أو عالقات متضادة أو متباينة وفيما يلى شرح تفصيلى لذلك 

 فى متقابلة ألوان إنها ويقال ، الثانوية األلوان من لون يتمم االساسية االلوان من لون كل بأن النظرية هذه تتلخص

 . االلوان دائرة

 االساسيين اللونين من والمكون األلوان دائرة فى له المقابل البنفسجى الثانوى اللون يتمم االصفر األساسى اللون•

   واالزرق االحمر

  االصفر االساسيين اللونين من والمكون األلوان دائرة فى له المقابل األخضر الثانوى  اللون يتمم االحمر اللون•
  واالزرق

 االساسيين اللونين من والمكون األلوان دائرة فى له المقابل البرتقالى الثانوى اللون يتمم االزرق االساسى اللون•

 . واالصفر االحمر

 



 اللون

 االساسى
اللون الثانوى المتمم له  الثانوىون لالمكونة ل االساسيةااللوان 

االصفر البنفسجى  االزرق+ االحمر 

 االحمر  االخضر  االزرق + االصفر 

 االزرق  البرتقالى  االحمر + االصفر 

 ويوضح الجدول التالى اللون االساسى واللون الثانوى المتمم له 



 .أن اللون الثانوى المتتم للون االساسى يتكون من اللونين االساسيين األخرين •

 .أن اللون االساسى واللون الثانوى المتمم له يكونا فى مجملهما مجموعة االلوان االساسية •

 .األلوان المتممة لبعضها البعض يجب أن تكون لون أساسى وأخر ثانوى •

 .أن مزج اللونين المتتامين يعطى اللون االسود •

 .أعلى تضاد بين لونين يكون بين الونين متكاملين •

 .االلوان المتكاملة تكون على طرفى محور دائرة االلوان أى تقابل بعضها البعض فى الدائرة •

 



االلييوان املتوافقيية هييى االلييوان اليي  تتجيياور ىف دائييرة األلييوان  وتتييرلف وكمييع بينهييا  نصيير م يي  ، كمييا أن  يياور تلييك 
 حيدث أتلفا ىف الرسم  األلوان ىف صفحة الرسوم 

  اجلدول التاىل اللون االساسى ىف دائرة االلوان وااللوان الثانوية املتوافقة معهيوضح و



 األلوان المتوافقة معه اللون االساسى

 البنفسجى        البرتقالى االحمر

 البنفسجى      االخضر      االزرق 

 البرتقالى         األخضر     االصفر 

 مجموعات متوافقة من االلوان 

 االحمر ، البرتقالى المحمر ، البرتقالى ، البرتقالى المصفر ، االصفر  -1

 االزرق ، االخضر المزرق ، االخضر ، االخضر المصفر ، االصفر  -2

 االزرق ، البنفسجى المزرق ، البنفسجى ، البنفسجى المحمر ، االحمر  -3



 واأللوان املتباينة هى ال  يتبا د بعضها  ن بعض ىف دائرة االلوان وينتفى العنصر امل    بينها ، 
 مع اللون البنفسجىباين فاللون االصفر يت•

 واللون االزرق يتباين مع اللون الربتقاىل •

 واللون االمحر يتباين مع اللون االخضر •
لكل من االلوان املتوافقة واملتباينة أستخدام ىف الرسوم ا ولكن إن  اورت االلوان املتباينة فإن كال منهما يقوى االخر وحيدث 

ا قواي ضتضا  

 األلوان المتباينة معه اللون االساسى

 البنفسجى  االصفر 

 البرتقالى  االزرق 

 األخضر  االحمر 




