
     0عبارة عن خلٌط من المواد الطبٌعٌة والمواد المصنعةوهى ..العجائن من أهم المواد التً تموم علٌها أؼلب األعمال الفنٌة 

 .حٌث تنمع المواد الخام الطبٌعٌة، ثم تخلط وتحضر على شكل عجٌنة، وتشكل بالٌد أو بمكابس خاصة أو مجسمات مختلفة 

 :أهمها ممٌزات من بعدة الطٌنات الطبٌعٌة كالطٌن الخزفى تمٌزت العجائن عن 

 التشكٌل سهولة •

 سرعة الجفاؾ دون الحاجة إلى إدخالها أفران •

 ةالفنٌفً الصالبة ،مما دفع إلى العدٌد من األفكار زٌادة •

 

 االدوات والخامات
 كهربائًخالط ،     ابٌضراء خشب  ؼ،       مصفاة،     وعمٌكبالستٌن كبٌر وعاء ،    ساخن ماء  ،   اوراق بٌضاء 

 طرٌمة العمل 

 صؽٌرهلص الورق الً لصاصات 1.

 ٌوم كامل اتركه والماء علً الورق  صب2.



 فً الٌوم الثانً خذ من الوق ولم بخلطها  بالخالط وللٌل من الماء 3.

 لم بتصفٌة  الورق بالمصفاة 4.

 لم بعجنه جٌدا ضع علٌه ؼراء 5.

 اذا اردت تلوٌنه اخلط به اللون الذي ترٌده 6.

 هذه العجٌنة تصلح للعدٌد من الوسائل التعلٌمٌة
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تكون نفس الطرٌمة  ولكن  بورق الجرائد وتعجن وتخلط بالٌدٌن ولٌس بالخالط

 

  :هنان طرٌمتان لحفظ عجٌنة الورق

  : الطرٌمة األولى بعد إضافة صمػ الخشب إلٌها

 فً الثالجة ألنه ووضعها ناٌلون فً كٌس عجٌنة الورق  حفظ

 . ذلن إلى تعفنها بسبب كمٌة الماء الموجودة فٌهاخارج سٌؤدي بالحالة بمائها فً 

 

 
 

 :الطرٌمة الثانٌة لبل إضافة صمػ الخشب إلٌها 

طرٌك تصفٌة الورق تماماً من الماء ولكن لبل إضافة صمػ عن كما ٌمكن حفظها 

بها فً كٌس ناٌلون أو وعاء  االحتفاظ ثم ومن الخشب ، ثم تجفٌفها فً الشمس 

الكمٌة المناسبة للعمل فً وعاء بالستٌكً ضع بالستٌكً وإذا أردت إعادة استخدامها 

 الخشب واستخدمٌها مرة أخرىصمػ وضع  ثم ملًء بالماء ثم صفٌها من الماء ، 

 



 على الورق أو عصرة واكتفً بمجرد التخلص من الماء الزائد فمطبالضؽط  ال تمومعند تصفٌة الورق فً المصفاة 1.

عجٌنة الورق لبل استخدامها وذلن بعد تصفٌتها من الماء مع االحتفاظ بكمٌة بسٌطة جداً من الماء عن تلوٌن ٌمكن 2.

 فً الماء ، ثم إضافة صمػ الخشب إلٌها واستخدامهاالوان تذوب أي أو أو أصباغ طبٌعٌة مائٌة طرٌك ألوان بودرة أو 

 . هامنعجٌنة الورق تحتوي على نسبة بالماء ألن أسطح ال تتأثر استخدم تؽلٌؾ أي عمل بعجٌنة الورق  دترٌإذا كنت 3.

 الفلٌن العادي أو الطبٌعً ألنهما ٌنحنٌان بعد وضع عجٌنة الورق علٌهماتستخدم ال 4.

 .استخدام الفلٌن المضؽوط كسطح للتؽلٌؾ بعجٌنة الورق ٌمكن5.

 .المصدٌر أو الورق الالصك الشفاؾكورق وضع طبمة عازلة بعد األسطح التً تتأثر بالماء بعجٌنة الورق تؽلٌؾ ٌمكن 6.

 .من كمٌة ؼراء الخشبزٌد إذا كنت ترٌدٌن عجٌنة ورق أكثر صالبة وتماسن 7.

 :  ٌكمن االختالؾ بٌن عجٌنة الورق الخشنة وعجٌنة الورق الناعمة فً ناحٌتٌن 

 من ناحٌة نوعٌة العمل المستخدم فٌه كل عجٌنة: اوالً  

أن عجٌنة الورق الخشنة تُستخدم فً األعمال التً نحتاج فٌها إلظهار نتوءات واضحة وبارزة وكأنها منفصلة عن بعضها 

 كالتضارٌس فً الخرائط 



تغهيف انفهيه : مستىي واحذ في انسطح نمجشد حفظ انعمم مثال تعطي األعمال تغهيف عىذ  وعجيىت انىسق انىاعمت •

  .انطبيعي نمىع تآكهه عه تهىيىه بؤنىان انبخاخاث أو نعمم وتىءاث بسيطت أو كبيشة

 مه واحيت شكم انتؤثيش نكم عجيىت : ثاويا ً 

متجاوس غيش  هاوسلانىسق انخشىت عجيىت فعجيىت انىسق انخشىت تعطي تؤثيش مختهف تماماً عه عجيىت انىسق انىاعمت •

تماماً حيث وجذ لطع مه األوساق شبه سهيمت وهزا هى سش تؤثيشها وجمانها في تغهيف األعمال حيث تعطي تؤثيش وتىءاث 

 وكؤن لطع األوساق مىفصهت عه بعضها باستفاعاث مختهفت 

عمم انكثيش مه انتؤثيشاث بعجيىت انىسق وستطيع وال متجاوس تماماً وأصبح كانعجيىت انىسق بها انىسق انىاعمت عجيىت و•

كعمم وتىءاث بسيطت أو كبيشة ونكىها تختهف تماماً عه وتىءاث انعجيىت انخشىت  االصابعبانىاعمت ورنك عه طشيك انتشكيم 

    األونًحيث أن وتىءاث عجيىت انىسق انىاعمت متصهت تماماً مع بعضها بعكس 

  :مالحظت هامت •

نهحصىل عهً عجيىت وسق أخشه بإمكاوك االكتفاء بىمع انىسق فمظ دون عجه ثم تصفيته مه انماء ومه ثم إضافت انكميت •

  .   انخشبانمىاسبت مه غشاء 



إلى  تحتاجخطوات عمل العجٌنة العادٌة وعندها لن بمٌة  وأكملالورق إلى لصاصات صؽٌرة ، لص وللعجٌنة الناعمة •

 الورق فً الخالط الكهربائًكمٌة من  ،ضع فمطعملٌة العجن للمرة األولى عند  سٌتجانسعملٌة عجن مطولة ألن الورق 

 اسكبً على الورق كمٌة مناسبة من الماء حتى تسهل عملٌة الخلط بالخالط•

بتصفٌة الورق من الماء عن طرٌك وضع لطعة ناعمة من المماش على المصفاة ثم سكب الورق علٌها مع االحتفاظ لوم •

 .بكمٌة بسٌطة جداً من الماء

 . العجٌنةمع اخلطه بسكب كمٌة مناسبة من ؼراء الخشب ، ثم لم •

 
 من افضل العجائن لعمل المجسمات لسهولة تشكٌلها وصبؽه 

 انخاماث •

 المائٌةاأللوان   0أوالفازلٌنصؽٌرة من الجلسرٌن ملعمة ،   الخشبؼراء كأس ،  0السٌرامٌنكأس ونصؾ كأس من نشا 

 بالسٌرامٌنالوان خاصة هنان و

على درجه للحصول بٌنها لون وٌمكن المزج  28بالهواء ومماومه للشمس تتكون من المعه تجؾ الوان ؼٌر شفافة وهً 

 .لون جدٌد ٌوجد لها مخفؾ لتخفٌؾ الون وٌمكن استبداله بالتنر 

 

 



 :انطـــــــشيمت •

 0وضع كمٌة النشا فً إناء عمٌك1.

 0حتى ٌتجانساٌعجن سوٌا و النشاعلى الؽراء ٌضاؾ 2.

 0على تماسن العجٌنة مزح لٌساعد وٌ العجٌنةٌضاؾ الجلسرٌن على 3.

 0أجزائهاالعجٌنة حتى ٌوزع اللون على جمٌع تمزج و العجٌنةٌضاؾ اللون المرؼوب على 4.

 0ساعات( 4)تحفظ فً كٌس وتترن لمدة ال تمل عن 5.

  
  
  
  
 



 : أسالٌب التشكٌل بعجٌنة السٌرامٌن

 0التشكٌل بالٌد -أ

 0التشكٌل بالمالب -ب

   0الخاماتض عبالتشكٌل بإضافة  -ج 

 0التشكٌل بأسلوب التجمٌع -د 

 بعد التلوٌن وجفاؾ اللون ٌتم طالئه بورنٌش للحفاظ على اللون وٌلون بفرشات ناعمه :ملحوظة  
 
  



 ..تعتبر عجٌنة الملح من أسهل العجائن التً من الممكن صنعها منزلٌاً ، وهً إلى جانب ذلن آمنة الستخدام األطفال لها

 االدوات والخامات

 نشا ،       ملحكوب  ،    ماء ثالث ارباع 

 :الطـــــــرٌمة 

 كوب ملح  1وضع ثالث ارباع كوب ماء فً 1.

 وضع الخلٌط على النار حتى الؽلٌان ثم نطفئ النار2.

 وضع كوب نشاء فً كوب من الماء البارد لٌتحلل3.

 الملح والتملٌب جٌدا حتى تتكون عجٌنه اضافة محلول النشاء الى4.

 اشعال النار اذا لم تتكور العجٌنة وتصبح ملساء 5.

 بعد ان تبرد العجٌنة ٌمكن عجنها  بالٌد جٌدا 6.

 عن طرٌك األٌدي أو بعض الموالبكل ٌالتشتركها بعض الولت ثم البدا فً 7.

 الوان السٌرامٌناو  المائٌةتلوٌن العجٌن بعد التشكٌل باأللوان ٌمكنن وتستخدم هنا 8.

 من دهن الشكل بعد ذلن بالورنٌش الشفاؾالبد 9.

 



 :الخامات واالدوات  
 كهربائً خالط ،      وكبٌربالستٌن عمٌك وعاء ،    ماءكوب نصؾ ،   كوب ملح ناعم نصؾ ،   دلٌك ابٌض كوب 

 :رٌمةـــــــالط

 جٌدا   خلطاالكهربائً و الملح والماء فً الخالط ضع 1.

 والملح المخلوطالماء  اخلطبالوعاء ثم ( الدلٌك)ضع 2.

 لٌست طرٌة وال ٌابسة  متماسكهعلى عجٌنه تحصل حتى الخلٌط  اعجن3.

 لها ـــــبتشكٌنموم ثم  داخل كٌس اتركها 4.

 .ممكن اضافة ؼراء بودرة لها لمزٌد من التماسن بعد الجفاؾ5.

 

تستخدم العجٌنة فً عمل تحؾ ومجسمات والفواكه والدروع  .العجٌنة بالهواء ولكنها تأخذ ولت طوٌل تجؾ  : ة مالحظ

 كالمجسماتتستخدم فً االعمال المنفذة بالفلٌن المضؽوط لتؽطٌته كما    والورودوالخضار 

 

 


