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 تأثيث وتنسيق المسكة
 د. على عثماة عبد اللطيف

2012-2013 
يحتوى وذا الكتاب على محتوى علمى دقيق ويعتبر اضافه دقيقة فى 

مستوى المجام تأثيث وتنسيق المكسة والتى تساعد على رفع 
 المعرفى والمهارى لدى الطالب مة خالم المقرر . 

ه وانواعة تالكتاب مواضيع عديده ووى المسكة مة حيث أومي يتناوم
ه وشروطة س التصميم الداخلى وعناصره ومبادئوطرز االثاث واس

كو وذه المواضيع ية وعناصر المسكة الوظيفى نوميكوعلم األرجو 
مهتمية بهذا المجام فهو مكتوب بلغة عربية سليمه لللها أومية كبيره 

ب ومكتوب بتسلسو المواضيع مع شرح شامو ومطابق لعنواة الكتا
وافى وبسيط وحديث واستخدم فى الكتاب مصادر متعدده مة 
المراجع والمحتوى مدعم بالصور والرسوم البيانية والتوضحية والتى 

 توظف وتدعم محتوى المقرر .
يعتبر الكتاب مرجعا للطالب المتخصصية فى مجام األسكاة 

مسكة وكذلك الطالب الدارسية والتصميم الداخلى وتاثيث وتنسيق ال
ذلك يكوة كيات االقتصاد المنزلى . لفى كليات التربية النوعيه وك

وذا الكتاب مرجعا ألى فرد مة أفراد األسر ، وكذلك طالب الكليات 
فنوة الجميله والفنوة النوعيه وكليات األقتصاد المنزلى وكليات ال

ك الفتيات المقبالت سم الديكور و التصميم الدخلى ، وكذلالتطبيقية ق
 سكة وتنسيقه .معلى الزواج لمعرفة كيفية تأثيث ال
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الذى  نوميك كما يوضح الكتاب مجام جديد ووو مجام علم األرجو 
به الداخلية بية القائم بالعمو واليئه المحيطة يختص بدراسة العالقة 

والخارجية أى العالقه بية القائم بالعمو وارتفاعات اسطح العمو 
ت بية األثاث ويوضحه وكذلك االضاءه واأللواة والتهويه والفراغا
واالرضيات وفرشها حتى يتم العمو على اكمو كفاءة مع  والحرارة

 تفعيو الجهد المبذوم والوقت ألداء العمو .
مة ذلك يتضح أة الكتاب يتميز بشموليه وحداثة ودقه المحتوى . 

بمرجع اساسى فى كما يساوم وذا الكتاب فى تزويد المكتبات العلمية 
 فة تأثيث وتنسيق المسكة . 

 أ. د / يسريه احمد عبد المنعم
 استاذ ادارة المنزم وشئوة األسرة
 قسم األقتصاد المنزلى  كلية الزراعة

 جامعه األسكندرية
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 المؤلف مةمقد
جــأ الــذى يــأوى لليــه الفــرد ويشــعر المســكة يعتبــر المكــاة والمــأوى والمل

فيــــــه بالراحــــــة والخصوصــــــية ويســــــتطيع مــــــة خاللــــــه القيــــــام بوظائفــــــه 
الفسيولوجية بكفاءة عالية ومواصلة تكيفه مع البيئة والمجتمـع وتفاعلـه 

 معهما.
فالمســكة يعتبــر مــة ضــروريات الحيــاة الضــرورية والهامــة للفــرد فهــو 

ه علـى لشـباع العديــد يسـاعده علـى تشـكيو أغلـب سـلوكياته كمـا يسـاعد
 مة احتياجاته الجسمية واالجتماعية والنفسية.

ولـــم يكـــة مـــة قبـــو االوتمـــام بعمليـــة تأثيـــث المســـكة كمـــا يحـــدث وـــذا 
االوتمـــام فـــى وـــذه اًونـــة نظـــراس لمـــا يشـــكله المســـكة مـــة دور حيـــوى 

 وفعام ومؤثر فى حياة الفرد وعلى المجتمع.
يشــعر الفــرد بتواجــده  وال شــك أة التصــميم الجيــد للمســكة أســاس لكــى

فيــه وتحقيــق راحتــه النفســية فــى وــذا المســكة والتصــميم الجيــد أســاس 
لكو عمو فنى مهما كاة وذا العمو والتى ال يبعث على الرضا بـدوة 
تلـــــك اللمســـــات الجماليـــــة واألداء الـــــوظيفى المتكامـــــو.أة القصـــــد مـــــة 
و التصميم وو اإلبـداع والخلـق ألعمـام ممتعـة ويعتبـر وـذا التصـميم وـ

الخطــة المتكاملــة لتشــكيو شــك مــا وتركيبــه فــى قالــب موحــد لــيس مــة 
 الناحية الجمالية فحسب بو مة الناحية الوظيفية واألدائية.

وال شــك أة دراســة مــادة  تأثيــث وتنســيق المســكة  بالفرقــة الثانيــة أكبــر 
األثــــــر ومكمــــــالس لدراســــــتنا فــــــى الفرقــــــة الرابعــــــة حيــــــث اشــــــتملت علــــــى 
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كة وتجميله والتى تهم قبو دراسة مقرر الفرقـة األساسيات لتأثيث المس
 الرابعة فى مادة تأثيث المسكة 

لــذا نقــدم وــذا الكتــاب لطــالب الفرقــة الرابعــة شــعبة االقتصــاد المنزلــى 
بكلية التربية النوعية ليكوة لهم عوناس مع ما يسبقه مـة مقـررات تتعلـق 

بعـــــد بالمســـــكة أو تأثيثـــــه  ليكـــــوة عونـــــا لهـــــم فـــــى حيـــــاتهم الدراســـــية و 
 تخرجهم فى حياتهم العملية داعياس هللا لهم بالتوفيق والسداد.          
المسكة وو المكاة الذى يشعر فيه الفـرد بالراحـة والطمأنينـة والسـكينة 

ليــة اعيولوجية بكفــاءة ســفــى نفــس الوقــت يمكنــه مــة القيــام بوظائفــه الف
حسـاس بالخصوصــية والــد ء ه كمــا يـوفر لــه اإلنـع حساسـه بالرضــاا  و 

فللمسكة أومية خاصة فى حياة أفـراد األسـرة، فقيـه يقضـى الفـرد وقـت 
راحته وبالتالى يؤثر عليه وعلى حالته النفسية ويترتب على وذا األثـر 

 تفاعو الفرد مع المجتمع.

المسكة وو أحد االحتياجات الضرورية الهامة للفرد فهو يساعد الفـرد 
العديـــد مـــة  شـــباعلســـلوكياته كمـــا يســـاعده علـــى علـــى تشـــكيو بعـــ  

يــة واالجتماعيــة والنفســية والتــى تعمــو علــى توضــيح مياحتياجاتــه الجم
د أســرته، فالمســكة المناســب يعتبــر وتوطيــد العالقــات الســوية بــية أفــرا

 أوم حقوق الحياة الكريمة لإلنساة. مة

وتنسيق المسـكة وـو عمليـة لداريـة تشـتمو علـى تخطـيط وتنظـيم شـكو 
لب السرور والسعادة والطمأنينة للـى المسكة بطريقة جميلة مناسبة تج

نفس أفراد األسرة مما يتيح لهم فرص أداء أعمالهم فى المنـزم والعمـو 
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بصــورة مريحــة، كمــا يتــيح للفــرد فــرص التفاعــو والمشــاركة بــية أفـــراد 
، ولمــا تــوفر لإلنســاة مكــاة مــريحاألســرة الواحــدة مــة حيــث المســكة ال

تـه الشخصـية واألمـاة فـ ة يحميه مة العوامو الخارجيـة ويـوفر لـه حري
 ذلك بالتأكيد سينعكس على مستوى أداؤه وعمله فى المجتمع.

قبـــو االوتمـــام الفـــائق الـــذى تـــراه اليـــوم بدراســـة تأثيـــث مـــة  ولـــم يســـبق 
المســـكة وأنـــواع األثاثـــات ومـــا للـــى ذلـــك مـــة االوتمامـــات التـــى تتعلـــق 

وصــــلت لليهــــا  مـــا بمحتويـــات المســــكة وقـــد يرجــــع وــــذا االوتمـــام للــــى
مكانيـــات كلهـــا  مـــةالختراعـــات الحديثـــة ومـــا تقدمـــه ا ســـلع وخـــدمات وا 
 ةالحديثـعلى االوتمام بتأثيث المسـكة، كـذلك لمكانيـات األسـرة   ثتح

فـــى المجتمعـــات المتطـــورة اليـــوم ومــــا نالتـــه مـــة عنايـــة وحـــرص وــــذه 
على تـوفير كـو سـبو الراحـة والسـعادة لهـا مـة أوـم بواعـث المجتمعات 

المســكة، لــذا نقــدم وــذا الكتــاب تأثيــث وتنســيق  االوتمــام بدراســة تأثيــث
داعياس هللا لهـم  االقتصاد المنزلى وكليات التربية النوعيةالمنزم لطالب 

واة نكـــوة قـــد وفقـــت فـــى بـــالتوفيق وأة يكـــوة لهـــم العـــوة فـــى حيـــاتهم 
 جمع مادتة واللة ولى التوفيق .

 المؤلف
 علي عثماة عبد اللطيف د.
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 المسكة واوميتة واودافة وتاثيثة  

 تعريف المسكةس

المســـــكة وـــــو المكـــــاة الـــــذى يشـــــعر فيـــــه الفـــــرد بالراحـــــة والطمأنينـــــة  
والسكينة فى نفس الوقت يمكنه مة القيام بوظائفه الفسيولوجية بكفـاءة 

حساســـه بالرضـــا عنـــه لمـــا يـــوفر لـــه اإلحســـاس بالخصوصـــية  عاليـــة وا 
والــد ء فللمســكة أوميــة خاصــة فــى حيــاة أفــراد األســرة، فقيــه يقضــى 
الفـــرد وقـــت راحتـــه وبالتـــالى يـــؤثر عليـــه وعلـــى حالتـــه النفســـية ويترتـــب 

 على وذا األثر تفاعو الفرد مع المجتمع.

والســكينه وفــى والمســكة وــو المكــاة الــذى يشــعر فيــه الفــرد بالطمأنينــة 
ــــة مــــع  ــــام بوظائفــــه الفســــيولوجية بكفــــاءة عالي ــــه القي نفــــس الوقــــت يمكن
لحساســــــه بالراحــــــة والرضــــــا لمــــــا يــــــوفر لــــــه ولعائلتــــــه مــــــة اإلحســــــاس 
بالخصوصية والراحة. المسكة وو أحد االحتياجات الضـرورية الهامـة 
للفرد فهو يساعد الفرد على تشكيو بع  سلوكياته كمـا يسـاعده علـى 

يــــد مــــة احتياجاتــــه الجســـمية واالجتماعيــــة والنفســــية والتــــى لشـــباع العد
تعمـــــو علـــــى توضـــــيح وتوطيـــــد العالقـــــات الســـــوية بـــــية أفـــــراد أســـــرته، 

 فالمسكة المناسب يعتبر مة أوم حقوق الحياة الكريمة لإلنساة.
المســـــكة وـــــو المكـــــاة الـــــذى يشـــــعر فيـــــه اإلنســـــاة بالطمأنينـــــة  

ظائفــــه الفســــيولوجية والســــكينه وفــــى نفــــس الوقــــت يمكنــــه مــــة القيــــام بو 
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بكفاءة عالية مع احساسه بالرضا لما يوفره لـه ولعائلتـه مـة اإلحسـاس 
 بالخصوصية والراحة.

والمســكة لــيس وــو المــأوى فقــط لنمــا وــو تعبيــر عــة شخصــية  
 قاطنية وفيه يجد اإلنساة األلفة والراحة والرفاوية.

 ويوجد تعريفات عديدة للمسكة منهاس
 البيولوجية: تعريف المسكن من الناحية

المســــكة وــــو المكــــاة الــــذى يلجــــأ لليــــه الفــــرد ليتقــــى الظــــرو   
الجوية القاسـية مثـو الحـرارة الشـديدة، أشـعة الشـمس القويـة، األمطـار، 
الثلوج، البرودة القاسية، كما يلجأ لليه الفرد للراحة مة عناء اليوم كلـه 

نومــه  ولحمايــة نفســه مــة الحيوانــات المفترســة والكائنــات الضــارة أثنــاء
 وراحته.
ـــاء الطبيعـــى الـــذى يســـتخدمه اإلنســـاة لإليـــواء   ووـــو أيضـــاس البن

وأبعاد وذا البناء تحتوى على كو الضـروريات والخـدمات واالمكانيـات 
واألدوات التــى يحتاجهــا اإلنســاة للمحافظــة علــى صــحته والتــى تحقــق 

 له السعادة االجتماعية.
 تعريف المسكن فى الناحية االجتماعية:

لمسكة بأنه وـو أحـد وسـائو تكييـف اإلنسـاة مـع البيئـة يعر  ا 
التى يعيش فيها، فهو مجموعـة مـة الترتيبـات والتنظيمـات التـى يحقـق 
بهــا األفــراد أوــدافهم عــة طريــق المشــاركة والتفــاعالت االجتماعيــة مــع 
مـــة  يعيشـــوة معهـــم وأة المســـكة فـــى جـــووره تجســـيد مـــادى ألنشـــطة 
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ت اجتماعيـــــة تحـــــددوا أنمـــــا  اإلنســـــاة فـــــى معاشـــــه وانعكـــــاس لعالقـــــا
 الحياة.

 تعريف المسكن من الناحية االقتصادية:
يقصــد بالمســكة كــو األفــراد الــذية يعيشــوة تحــت ســقف واحــد  

ويتخــذوة قــرارات ماليــة معــاس أو أة أحــدوم يتخــذ القــرارات الماليــة لبقيــة 
 األفراد. 

لمســـــكة وـــــو المكـــــاة الـــــذى يحمـــــى الفـــــرد ويأويـــــه ويـــــوفر لـــــه حريتـــــه ا
ة ويتــــيح لــــه فرصــــة أداء أعمالــــه كمــــا يتــــيح فــــرص التفاعــــو الشخصــــي

 والمشاركة بية أفراد واألسرة.
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 أومية المسكة
 ترجع أهمية المسكن إلى:

 لة المسكة وو المكاة الذى يأوى لليه الفرد. -1
لة المسكة وو المكاة األوم الذى يتعلم فيه الفرد كيفيـة لقامـة  -2

أفـــــراد األســــرة ومنهـــــا للـــــى بقيـــــة أفـــــراد عالقــــات شخصـــــية بينـــــه وبـــــية 
 المجتمع فى مراحو حياته المختلفة.

وــو المكــاة الــذى يــوفر الخــدمات وتحقيــق التوافــق االجتمــاعى  -3
ــدافع األوم فــى مشــاركة الفــرد مســتقبالس  للفــرد و األســرة، وفيــه يكــوة ال

 فى أنشطة المجتمع.
ـــد المجت -4 مـــع وـــو المكـــاة المناســـب للحفـــاو علـــى عـــادات وتقالي

 وقيمة.
ـــــــرد مجموعـــــــة مـــــــة الوظـــــــائف كـــــــاالحتواء  -5 ـــــــدم للف المســـــــكة يق

 والخصوصية والحماية وبالتالى يستطيع الفرد اإلنتاج واإلبداع.
يعتبــر المســكة مكــاة مناســب لممارســة القــيم والمحافظــة عليهــا  -6

وممارســـة العـــادات األصـــلية، فـــ ذا مـــا فشـــو المســـكة فـــى تحقيـــق ذلـــك 
 ه للخطر.تعرضت قيم المجتمع وعادات

وو المكاة الذى يمارس فيه الفرد معظـم أنشـطته والتـى تجعلـه  -7
ذا لــم يشــعر فيــه اإلنســاة بــذلك انعكــس  قــادراس علــى اإلنتــاج واإلبــداع، وا 

 سلباس على لنتاجيتة بالمجتمع.
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المســـكة وـــو المكـــاة الـــذى يـــوفر لســـاكنيه األمـــة واألمـــاة فـــ ذا  -8
نـف والتطـر  وكالومـا فشو فى تحقيـق ذلـك كـاة سـبباس فـى حـدوث الع

 يهدد المجتمع.
المســـكة وـــو المكـــاة الـــذى يعبـــر عـــة تـــراث المجتمـــع وطابعـــه  -9

القـــومى بمـــا يســـاوم فـــى تـــدعيم الشخصـــية القوميـــة وحمايتهـــا والحفـــاو 
 عليها.
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 أودا  تأثيث المسكة
 االستعمال: (1

ت أغــرا  فــنحة نشــيد بيتــاس جمــيالس أنيقــاس، ولكــة لذا لــم يخــدم وــذا البيــ
األسرة، وفى حالة ما لذا كاة أفراد األسـرة ال يسـتطيعوة اسـتخدام كـو 
ـــار األثـــاث  ـــك، فيجـــب اختي ـــة ياجـــدى ذل جـــزء فيـــه الشـــباع رغبـــاتهم فل

 الالزم الستخدامات األسرة.
 االقتصاد: (2

ونشـــير ونـــا للـــى حســـة لدارة مـــوارد األســـرة الماديـــة والبشـــرية لتحقيـــق 
ث والفـــــرش وترتيـــــب البيـــــت يجـــــب أة أوـــــدا  األســـــرة، فاختيـــــار األثـــــا

يتمشى مع قدرات وميوم األفراد فيما يخدم أغرا  األسـر مـة أثاثـات 
ويجــب علــى األســرة أة تقــدر كــو ممتلكاتهــا  أى مــا لــديها مــة اثــاث   

 أوالس قبو القدوم على شراء جديد.
 الجمال: (3

الجمام وو القيمة التى تسـعد الحـواس الروحيـة والمعنويـة فـى االنسـاة 
ومقومــات الجمــام بالنســبة ألثــاث البيــت تنحصــر فــى المنظــر والحجــم 
والخطــو  المســتعملة والملمــس واللــوة والضــوء، ووــى المكونــات التــى 
 يمكة تجميعها بطرق مختلفة ومتبانية للحصوم على تأثيث جميو 

ومهمة دراسة تأثيث المنزم معرفة وـذه الطـرق مـع العلـم بأنـه ال يوجـد 
ولكـــــة يعمـــــو الخيـــــام والـــــذوق الـــــواعى لهـــــذه قـــــانوة موحـــــد للجمـــــام، 

 المكونات فى خلق الجمام فى البيت.
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 الوظيفة: (4
ويقصد بها سهولة االستعمام والتى تنتج مة دراسة وظيفية بحتة لكـو 
جــــزء مــــة أجــــزاء التصــــميم، فيجــــب أة تلبــــى قطــــع األثــــاث المختلفــــة 
أغـــرا  اســـتخدامات األســـرة أكثـــر مـــة غيروـــا، بحيـــث يســـاعد األثـــاث 

لـــى تـــوفير الوقـــت والجهـــد الالزمـــاة لتنظيفـــه، واختيـــار قطـــع األثـــاث ع
التى تخدم أغرا  أفراد األسرة كما يجـب مراعـاة االقتصـاد عنـد شـراء 

 المواد والخامات الالزمة للتصميم.
 الفردية: (5

ووى الصفة التى تميـز منـزم األسـرة عـة غيروـا مـة األسـر، ونحصـو 
ذوق أفـــراد األســـرة ومســــايرته  علـــى الفرديـــة بتنــــوع  طـــابع المنـــزم فــــى

 لرغباتهم وميولهم فيصبح المنزم داالس على ساكنيه.
 السمة القومية: (6

يجــب أة يحمــو المســكة ســمات الــوطة وكــذا المجتمــع الصــغير  قريــة 
أو مدينــة ، بمعنــى أة األثــاث والمســكة المصــرى لــه ســمات مميــزة لــه 

يـــه الســـمه والتـــى تميـــزه عـــة غيـــره مـــة المجتمعـــات ووـــذا مـــا يطلـــق عل
 القومية.
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 .Function of Houseوظيفة المسكةس 

س المسـكة وـو المـأوى الـذى يـؤى لليـه اإلنسـاة حيـث shelterالمأوى 
يمكنه فيه مزاولة األنشطة وزيادة االنتاجية مة خالم مـا يـوفره لـه مـة 

التقلبـــات الجويـــة واخـــتال  درجـــات الحـــرارة فـــى الفصـــوم مـــة حمايـــة 
يحسة مة أحوام األفراد د والجماعـات المقيمـوة  المختلفة األمر الذى

 فيه.

المسكة يوفر الرعاية والعناية لإلنسـاة حيـث يلجـأ  : Relugeالملجأ 
عمـو  مة ومرضـه، فـى فرحـة وشـقائه بعـد عنـاء يـو تلليه الفرد فى صـح

ومواصـــلة اســـتعادة نشـــاطه  ويـــو ليجـــد فيـــه الراحـــة التـــى تمكنـــه مـــةط
 العطاء.

يعـد المسـكة وـو الوسـيلة إلشـباع حاجـات  ى:اإلشباع المادى والمعنو 
أفراد األسرة األساسية  المادية والمعنوية   كما أنه وـو وسـيط لتسـهيو 
مزاولــــة األنشــــطة االجتماعيــــة واالقتصــــادية ألفــــراد األســــرة حيــــث يمــــد 
األسرة بضروريات الحياة اليومية والنظافـة الشخصـية واعـداد الوجبـات 

ـــوم و  ـــى الن ـــداء المالبـــس وغيروـــا الغذائيـــة باإلضـــافة لل  مـــةالراحـــة وارت
 األنشطة الحيوية الهامة ألفراد األسرة.

كمـــا أة المســـكة يـــوفر الحريـــة الشخصـــية والخصوصـــية األمـــر الـــذى 
 يؤثر ليجابياس على صحة األفراد النفيسة والقولية واالجتماعية.
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 ىمقومات المسكة المثال

ت يعتبـر المسـكة للمسكة المثالى مقومات لذا توفرت فيه وذه المقومـا
 الخصوصية الراحةس -مثالياس مثو األماة 

أة يــــؤمة ســـاكنية مــــة مخــــاطر االعتــــداء الخــــارجى بحيــــث  فاألمااااان:
تكــوة مداخلــه محكمــة اإلغــالق فــاألبواب الخارجيــة والنوافــذ يراعــى أة 

 4/3لهــا وــو  كتكـوة مــة الخشــب الصـلب مــع مالحظــة أة أدنـى ســم
 ترونية.ودة بأجهزة انذار الكمز بوصة وتكوة 

ذلـــــك مـــــع مراعـــــاة األمـــــاة ضـــــد الحـــــوادث التـــــى تكـــــوة بســـــبب ســـــوء 
التوصـــــيالت الكهربائيـــــة أو الغـــــاز األمـــــر الـــــذى يـــــؤدى للـــــى حـــــوادث 

وقــد تــؤدى للــى الحــوادث ســوء ترتيــب  ، الحرائــق أو الصــعق الكهربــى
أثـــاث المســـكة وأدواتـــه. باإلضـــافة يجـــب أة تتـــوافر بالمســـكة التهويـــة 

 ة.الجيدة واإلضاءة الطبيعي

يجــــب أة يـــوفر المســــكة لقاطنيـــه الخصوصــــية وبــــذلك  الخصوصاااية:
ة وبيولوجيــة بمعنــى ة وظــائف اجتماعيــة ونفســييكــوة محققــاس مــة خاللــ

ضـــرورة تـــوفير الخصوصـــية البصـــرية والســـمعية بحيـــث اليكـــوة محـــط 
 الرؤيــة المباشــرة أ  أنظــار اًخــرية مــع ضــرورة تــوفير الحمايــة ضــد

ق الراحة لسكاة وذا المسـكة ولتحقيـق توفير بيئة سمعية مناسبة لتحقي
 الراحة النفسية.
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وصوال لجودة يجب أة يتحقق المسكة لقطانية عنصر الراحة  الراحة:
أثنــاء االســتخدام بحيــث تتناســب الفراغــات والمســاحات ســكنى األداء ال

المتاحة مع حجم قطـع األثـاث وكـذلك يـوفر سـهولة الممـرات مـة أجـو 
 ة المتعددة.الحركة وأداء األنشطة اليومي

تـوفير لمكانيـة الـتحكم فـى المنـا   ىمقومات المسكن المثاال منأيضًا 
داخــــو للمســــكة مــــة خــــالم نظــــامى التســــخية والتهويــــة وضــــبط نســــبة 
الرطوبــة التــى تلعــب دوراس فعــاالس فــى نقــص المناعــة لــدى الفــرد، بمعنــى 

الســـاطعة والهـــدوء ر الهـــواء النقـــى المتجـــدد واالشـــمس ضـــرورة أة يتـــوف
نة ومصـــدر ميــــاه نقيـــة خاليـــة مــــة التلـــوث والصـــر  الصــــحى والســـكي
 الجيد.

تجنــب األمــرا  والوقايــة مــة األخطــار الناجمــة عــة اســـتخدام  كااكل 
مــــواد غيــــر مطابقــــة للمواصــــفات للــــى جانــــب االســــتخدام للتصــــميمات 
الهندسية الخاطئة أيضاس توفير المساحات والفراغات المناسـبة والخاليـة 

 لنشا  والحركة.مة المعوقات تساعد على ا
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 تنسيق المسكةس

تنســيق المســكة وــو معالجــة ووضــع حلــوم مناســبة لكافــة الصــعوبات 
الحركة فى الفراغ وسـهولة اسـتخدام مـا يشـتمو عليـه ة فى مجام نيالمع

مـــة أثـــاث وتجهيـــزات، وجعـــو وـــذا الفـــراغ مريحـــاس ووادئـــاس ومميـــزاس بكافـــة 
 البهجة.المنفعة و  الشرو  والمقاييس الجمالية وأساليب

وتنســيق المســكة وــو اإلدراك الواســع الــواعى بــال حــدود لكافــة األمــور 
ـــــة منهـــــا والمعرفـــــة بالخامـــــات  ـــــة وتفاصـــــيلها وخاصـــــة الداخلي المعماري
المختلفــة وماويتهــا وكيفيــة اســتخدامها، ووــو المعرفــة الخاصــة باألثــاث 

وتوزيعـــه فـــى الفراغـــات الداخليـــة حســـب أغراضـــها والمعرفـــة  اقيســـتة وا
ـــــاألمو  اء وتوزيعهـــــا والزوـــــور وتنســـــيقها ضـــــر التنســـــيقية األخـــــرى كاألب

الالزمـــة للفـــراغ مـــة أجـــو وارات المتعـــددة األخـــرى ســـكسواختياروـــا واإل
   تجميله حسب وظيفته.

 : ترتيب األثاث 
الغاارم ماان عمليااة ترتيااب األثاااث هومعرفااة  اار  الترتيااب  

 وقواعد ترتيب األثاث هو تحقيق غرضين هما:
أة عمليــة   :  form follow functionخدمااة الغاارم   أ

الترتيـب ألى شــك ينبغــى أة تخــدم الغـر  مــة االســتعمام لهــذا الشــك 
،  والبيـــت لـــيس متحفـــاس يـــرص بـــه األثـــاث، بـــو يجـــب أة يبـــذم الجهـــد 
والمــام النتقــاء وشــراء األثــاث ونعنــى ونهــتم بانتقــاء األنــواع الجيــدة منــه 
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واســــتخدامه فــــى حتــــى يمكننــــا الحصــــوم علــــى أثــــاث يمكــــة اســــتعمالة 
 أغرا  البيت.

يجـب  س  Varity in unityالهدف الثانى اخاتفف الوحاد    ب
أة يتصــف البيــت بطــابع موحــد وأة يتخللــه بعــ  التنويــع ،  والوحــدة 
ونـــا وـــدفها أة يكـــوة البيـــت فـــى صـــورة متكاملـــة ومتميـــزة وتفرقـــه عـــة 

ويمكااان معـــر  للموبيليـــا وتضـــفى شـــعوراس بالســـالم واألمـــة واالنتمـــاء 
 الحصول على الوحد  عن  ريق:

ويعتبــر أســهو الطــرق ولكنــه أقــو جمــاالس لذ يبعــث علــى  التكاارار -1
 الملو ويخلو مة االبتكار واالبداع.

ووــو يعنــى االخــتال  ووــو يبعــث علــى الشــوق ويبعــد التنويااع  -2
عــة الملــو ولكــة المبالغــة فيــه يبعــث للــى التشــويه والفوضــى ونحصــو 

د المســتعملة أو أشــكام األثــاث أو األلــواة علــى التنويــع بــاختال  المــوا
أو طبيعــة الملمــس وقــد يكــوة وــذا التنويــع طفيفــاس فــال يلفــت النظــر أو 

 فيجذب االنتباه. خاصار 
 ويتميز عة التكرار فى أة به شك مة التنويع  سالتشابه -3
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 واعد وأسس الترتيب لألثاثق

ه رغبــــــة فــــــى تحقيــــــق الجمــــــام وضــــــع اإلنســــــاة معــــــايير معينــــــ 
ومقــــاييس مميــــزه للوصــــوم لهــــذه القيمــــة، وقــــد اســــتقت وــــذه المعــــايير 
واألســس مــة الطبيعــة ذاتهــا وفــى التحــف الفنيــة وتــتلخص تلــك القواعــد 

 فىس
 Balanceالتوازة  -1
 rhythmاالستمرار  -2
 Emphasisالتركيز  -3

وكلهــا تهــد  تحقيــق الهــدفية مــة عمليــة الترتيــب لألثــاث وومــا خدمــة 
 فى الوحدة. الغر  واالختال 

ثــم أة ونــاك قواعــد أخــرى ولكنهــا تــأتى بعــد الــثالث الســابقة مــة حيــث 
 األومية ووماس

 Harmony  االنسجام  -1
 Proportion  التناسب -2

 وسنتناوم ذلك بشيء مة التفصيوس
 :Balance ( التوازن 1

الموازنة مبدأ عام فى جميع نواحى الحياة، فنحة ننشـد التـوازة  
ر  والوقـــــت وطـــــرق اســـــتغالله وفـــــى أى شـــــيء فـــــى الـــــدخو والمنصـــــ

نشاوده، لة التوازة فى كو شيء يوحى باالستقرار ويشعر بالطمأنينـة 
 والبقاء.
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ويتحقق التوازة لذا كانت العناصـر المتداخلـة فـى الموقـف مـة  
قــوى متقاربــة أو متعادلــة، وفــى ترتيــب األثــاث تكــوة القــوى المتداخلــة 

والعـــدد، ويقـــدر وزة كــو مـــة وـــذه وــى األحجـــام واألوزاة واأللـــواة بــو 
 القوى وفقاس للتأثير الذى يتركه فينا .

ويكــوة وــذا التــوازة فــى أثــاث البيــت وفرشــة دائــم التغييــر تبعــاس  
لطريقــــــة االســــــتعمام، فــــــنحة ال نحكــــــم علــــــى الحجــــــرة لال فــــــى حالــــــة 
اســـتعمالها وعندئـــذ تتـــدخو عوامـــو معينـــة فـــى التـــأثير مثـــو األشـــخاص 

ة وحتى عددوم وألواة مالبسهم تغير فى تـوازة الذية يستعملوة الحجر 
الترتيـــــب، أيضـــــاس الضـــــوء يـــــؤثر علـــــى التـــــوازة، فممـــــا الشـــــك فيـــــه أة 
األضــواء تتغيــر بتغيــر الوقــت مــة النهــار وتختلــف حســب حالــة الجــو 
الخـارجى وعنــدما يســطع الضـوء فــى الحجــرة ف نـه يــنعكس علــى بعــ  

م فيهـا للـى حـد مـا قطع األثاث، أما اإلضاءة الصـناعية فيمكننـا الـتحك
ونوجههـــا للـــى األمـــاكة التـــى نريـــد لظهاروـــا. أمـــا العامـــو الثالـــث فهـــو 
طبيعة وطريقة استعمام الحجرة، فترك جريدة أو مجلـة أو حتـى تنجيـد 

 قطع األثاث كلها تؤثر على توازة الحجرة.
 وللتوازة أنواع ومس 

 : Symmetrical Balanceالتوازن المتماثل:   1
لتوازة الرســـمى، ويتميـــز بـــأة نصـــف الشـــيء ويعـــر  أيضـــاس بـــا 

 يماثو تماماس نصفه اًخر.
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والتــوازة المتماثــو يــوحى بالوقــار والــتحفع، فهــو يســتعمو كثيــراس  
مــع الطــرق التقليديــة  الكالســيك ، وكــذلك يضــفى علــى الحجــرة طــابع 

 مة الهدوء والترتيب.
 : Asymmetrical Balanceالتوازن شبه المتماثل:   2

ــــأة األوزاة ويعــــر  أيضــــ  ــــز ب ــــالتوازة غيــــر الرســــمى، ويتمي اس ب
المرئيــة فــى الحجــرة تتعــادم ولكنهــا تختلــف، أى أنهــا غيــر متماثلــة مــة 

 جانب ًخر.
ـــــوزة بصـــــرياس يعـــــادم   ـــــو فـــــى ال ـــــا أة الشـــــيء الثقي والقاعـــــدة ون

مجموعة أشياء خفيفـة، ومـة مميزاتـه أنـه يـوحى بالحريـة وعـدم التغييـر 
مختلفة األوزاة فى الحجرة الواحـدة فهـو كما أنه يسمح باستعمام قطع 

أكثـر مرونــة عــة التــوازة الســابق، ويعتبــر وــذا الطــابع حــديثاس لذا قــورة 
 بالتوازة المتماثو لذا فهو أكثر شيوعاس فى ترتيب األثاث الحديث.

 التوازن المشع: -3
وينتج حية تكـرر وحـده التنظـيم أو التنسـيق حـوم المركـز وفـى  

ة أو العجلــة. ووــذه الطريقــة ينــدر اســتعمالها شــكو دائــرى كشــكو الزوــر 
ة كانـــت تســـتعمو فـــى المنـــزم فـــى  فـــى ترتيـــب أثـــاث حجـــرات البيـــت وا 
ـــاس أو تنســـيق باقـــة مـــة  ـــدة أحيان أغـــرا  مختلفـــة كمـــا فـــى ترتيـــب المائ
ة كانـت وـذه الطريقـة أقـو أوميـة مـة  الزوور أو فى تطريز مفرش ، وا 

ب وتجميو أثاث ومفروشـات الطريقتية السابقتية لال أنها تهتم فى ترتي
 البيت فى كثير مة األحياة.
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 : Rhythmثانيًا االستمرار واإليقاع: 
مة أوم أسس الترتيب وقد يعـر  بالحركـة المنظمـة أو اإليقـاع  

المميــــز عــــة طريــــق وــــد  االخــــتال  فــــى الوحــــدة بطريقــــة مضــــمونة 
 ومحببة وينفذ وذا األساس بطرق ثالث ومس

 Repetition التكرار  -
 Alternating التبادم -
 Progression التتابع -

ووـــى طـــرق شـــائعة فـــى ترتيـــب األثـــاث فمـــثالس يتكـــرر اســـتعمام  
األشكام الدائرية أو المنحنيات أو قـد يتكـرر لـوة معـية أو ملمـس فـى 

التتابع فيعنى اسـتعمام األشـكام  ماالمنسوجات أو فى طالء الجدراة أ
جــــم أو الدرجــــة مثــــو والصــــفات الســــابق ذكروــــا مــــع اخــــتال  فــــى الح

اســتعمام المربعــات المتماثلــة فــى الحجــم وعلــى أبعــاد متســاوية تعتبــر 
واضـح للبيـت وطريقـة  Rhythmتكرار ب يقاع معية ووذا يعطى ريـتم 

 ترتيبه.
لة التـــدرج فـــى اســـتعمام أشـــكام وأحجـــام الخطـــو  المســـتقيمة  

 على وذه الصورة يعتبر تتابع.
كام بانتظــام فيعتبــر تواليــاس أمــا تبــادم اســتعمام شــكلية مــة األشــ 
 أو تبادالس.

 : Emphasis ثالثًا التركيز:
والتركيــــز ونــــا يعطــــى اوتمــــام عــــام بالكــــو مــــع اوتمــــام خــــاص  

بــــبع  األجــــزاء، وــــذا االوتمــــام مــــة شــــأنه جــــذب االنتبــــاه للــــى وــــذه 
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األجــزاء وبالتــالى يحقــق وــد  االخــتال  فــى الوحــدة حيــث أة الجــزء 
ع مغـاير للطـابع العـام حتـى يحظـى بهـذا المميز البد أة يكـوة لـه طـاب

 االنتباه.
وإلتباع وذا األساس يمكة تحديـد أوميـة كـو قطعـة مـة األثـاث  

وكـــو ركـــة فـــى الحجـــرة وقـــد تقســـم قـــيم تلـــك القطـــع للـــى درجـــات أربـــع 
خـــاص وســـائد ومكمـــو للســـائد وعـــام، فقـــد يكـــوة وـــذا التقســـيم بالنســـبة 

 لحجرات المسكة كالتالىس
 وأباجورة كبيرة. ىكرسكحجرة خاصس ركة معية فى ال

 صور كبيرة. -مناضد  -ككرسى  -أباجورات  -سائدس كنبة 
 صورة صغيرة. -الجدراة  -مكمو للسائدس النباتات 

 األرضية. -السقف  -عامس الستائر 
مــة ذلــك نســتطيع ترتيــب األثــاث بحيــث تأخــذ كــو قطعــة درجــة  

 خر.مة االوتمام التى تستحقها بحيث ال يطغى شيء على اً
 رابعًا: االنسجام والتناسب:

ويقصد باالنسجام توافق القطع وبعضها مما يؤدى للى الوحـدة  
 وتكوة شخصية مميزة للحجرة أو البيت ككو.

أما التناسب فيعنى عالقة جزء مع اًخر مـع المجمـوع ويكـوة  
 التناسب أما تناسب فى الشكو أو تناسب فى الحجم.

والجـزء اًخـر فـى القطعـة  وتناسب الشـكو يكـوة بـية كـو جـزء 
الواحدة وبية القطعة كلها والحجرة التى توضع فيها فكثيراس مـا يوصـف 
كرســى بأنــه غيــر مناســب فقــد يقــام بــأة ظهــر الكرســى مســتطيو للــى 
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الدرجة التى ال تتناسب مع قاعدته أو أة الكرسى جميو لال أة أرجلـه 
 رفيعة بالنسبة لشكله.

نســـبة حجـــم كـــو جـــزء فـــى أمـــا تناســـب الحجـــم فيعنـــى تناســـب  
القطعــة للــى الجــزء اًخــر وكــذلك حجــم القطعــة كلهــا كوحــدة بالنســبة 

 للحجرة.
وفــى ضـــوء األســس الســـابقة يمكننــا ترتيـــب األثــاث فـــى  وفى النهاية:

الحجــرة أو المنــزم تبعــاس الســتخداماتها ومــة المهــم تجميــع قطــع األثــاث 
أو منهـا للـى  فى مجموعات تخدم وظيفة الحجرة وال تعيق المرور فيها

 الحجرات المجاورة أو حتى لليها.
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 أسس اختيار األثاث

 مناسبته للمكاة الذى يوضع فيه. 

 أة يتناسب مع ميزانية األسرة ورغبة وميوم أفرادوا. 

ـــى المـــواد هـــة محـــالت موثـــوق بمـــالشـــراء   ا مـــع التعـــر  عل
 الداخلة فى تصنيعه.

و مــــقمــــاش تجيــــد األثــــاث يكــــوة متــــية ذو ألــــواة ثابتــــة ويتح 
 الدعك.

ــــاث تكــــوة ناعمــــة ومســــتوية وحشــــوات المقاعــــد  أســــطح  األث
 متبينة وتحافع على شكلها لفترة طويلة وال تتأثر بالرطوبة.

ـــــة جيـــــدة ويتحمـــــو االســـــتعمام نة مـــــأة يكـــــوة األثـــــاث   وعي
 .اإلمكاة عملى  ويستفاد منه بقدر 

ارتفــاع مناســب  لــو وعيجــب أة تكــوة المقاعــد مريحــة ذات  
 هو تحريكها ويسهو تنظيفها.ولها مسند وأة يس

يفضو توفر قطع قماش لوضعها على المقاعد مكاة اليدية  
 ليسهو تنظيفها.
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نمـا   ▪ مما سبق يتضح أة المسكة ليس مجـرد جـدراة فحسـب وا 
وــو بنـــاء يكفـــو الكرامـــة اإلنســـانية ويحـــافع علـــى  دميـــة األفـــراد 
مـــة خـــالم تلبيـــة احتياجـــاتهم الســـكنية، وتعتـــر  كـــو القـــوانية 

ــــاره مــــة أوــــم اوالمو  ــــة عــــة الحــــق فــــى الســــكة باعتب ثيــــق الدولي
المتحـــدة االحتياجـــات البشـــرية األساســـية وبـــذلك تعتـــر  األمـــم 

علــى أة مــا يزيــد عــة مائــة مليــوة مــواطة فــى العــالم يعيشــوة 
دوة مـــأوى فضـــالس عـــة مليـــار فـــى النـــاس يعيشـــوة فـــى مســـكة 

 غير  دمى وغير مالئم للسكنة فيه.
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 اسئلة على الفصو االوم
 

 عر  المسكة؟  -1

 وضح وظيفة المسكة ؟ -2

 اذكر طرق ترتيب االثاث ؟ -3

 وضح اسس اختيار االثاث فى المسكة ؟  -4
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 الفصو الثانى

 طرز األثاث
 الطراز الفرعونى -
 الطراز اإلسالمى -
 الطراز القبطى -
 الطرز األوربية -
 الطراز اإلنجليزى  -
 فرنسىالطراز ال -
 الطراز األمريكى -
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 الفصو الثانىأودا  

 طرز األثاث
 يقارة بية الطرز المختلفة ؟  -

 يميز بية طرز االثاث 
- الطـــــــــــــراز اإلســـــــــــــالمى -- الطراز الفرعونىيميز بية 
 الطراز القبطى 
الطــــــــــــــــــــــــــــــــراز  -   الطرز األوربيةيقارة بية  -

الطــــــــــــــــــــــــــــراز و  -   الطراز الفرنسى - اإلنجليزى 
 األمريكى
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 طـــرز األثاث
 ( عصور ما قبل التاريخ:1
 تنقسم زخرفة ما قبو التاريخ حسب ما مرت به مة تطور للىس 
 الجديد . -العصر الحجرى  القديم   أ
 الحديدى . -العصر المعدنى  البرونزى   ب

كــــاة اإلنســــاة األوم  لنســــاة مــــا قبــــو التــــاريخ  يطلــــق عليــــه اإلنســــاة 
فــــى أوم عهــــده داخــــو الكهــــو  ويصــــنع الحجــــرى حيــــث كــــاة يعــــيش 

أدواته وأسلحته ومقتنياته المختلفة مة األحجار التى اسـتخدمت كمـادة 
أساســية ثــم تقــدمت وــذه الصــناعة وأخــذت شــكالس فنيــاس وبــدأ بتشــكيالت 
الطـــــية وزخرفـــــة بالزخــــــار  البســـــيطة ولكنهـــــا خشــــــنة الملمـــــس غيــــــر 

حــديث مصـقولة ثــم أصــبحت الحجـارة مصــقولة فــى العصـر الحجــرى ال
وتعلـــم النجـــارة البدائيـــة وعـــر  األخشـــاب وفوائـــدوا وأخـــذ يقطعهـــا مـــة 
الغابـــات ويشـــكلها كمقعـــد أو تفريـــخ الجـــذع واســـتخدامه لحفـــع األغذيـــة 

 واألسلحة وغيروا.
أمـــا فـــى العصـــر المعـــدنى فقـــد اكتشـــف اإلنســـاة األوم المعـــادة كـــاة 
س أولهــا الــذوب ثــم النحــاس ثــم القصــدير ثــم البرونــز مــة خــالم النحــا

والقصدير فاستخدمها فى تصنيع األسلحة وأدوات الصـيد، ثـم اكتشـف 
معــدة الحديــد فكــاة لــه األثــر الهــام فــى تطــور حياتــه حيــث تمكــة مــة 
خـراج لعمـاالس منـه فنيـة وأسـلحة  الوصوم للى صهره وطرقـه وتشـكيله وا 

 تمتاز بالطبع البدائى.
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قويـة وأصبحت حاجة اإلنساة فى العصر البـدائى للـى المـأوى ملحـة و 
لوقايــة نفســه مــة التغيــرات الجويــة وخطــر الحيوانــات، فبــدأ بــالحفر فــى 
الكهــو  أو المغــارة حيــث أدخــو عليهــا بعــ  التحســينات والتهــذيبات 
وزينت مة الـداخو بالزخـار  المرسـومة والمحفـورة والملونـة، ثـم تطـور 
المـــأوى فبـــدأ يعمـــو فراغـــات عشـــوائية مـــة ســـيقاة النباتـــات واألشـــجار 

لطية ثـم تطـور أكثـر مـة ذلـك حيـث فكـر فـى بنـاء فراغـات وطالئها بـا
 يشكو منتظم أما مستديرة أو مربعة وتسمى  عشة  و  صومعة .

 أما عة نشأة األثاثس
و األحجــــار أو جــــذوع األشــــجار وــــى قطــــع األثــــاث كتــــكانــــت   أ

 األولى عند اإلنساة البدائى ويستخدمها كمنضدة ومقعد فى  ة واحد.
الشــــجرة وتفريغــــه مــــة الــــداخو لحفــــع  ثــــم فكــــر فــــى شــــق جــــذع  ب

مقتنياته المختلفة كاألدوات واألسلحة واألطعمة لحفظها فى داخلهـا ثـم 
 تطور األمر لعمو صندوق.
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 ( الحضار  المصرية القديمة )العصر الفرعونى(:2
علــى ضــفا  النيــو نشــأت فــى مصــر حضــارة عظيمــة ســادت  

ة المصــــــــرية حضـــــــارات العـــــــالم علـــــــى مــــــــر التـــــــاريخ ووـــــــى الحضـــــــار 
  الفرعونية .

ومنـــذ فجـــر التـــاريخ أخـــذ اإلنســـاة المصـــرى العديـــد مـــة ســــبو  
المعرفــــة وســــخر مــــة اإلمكانيــــات الطبيعيــــة المتاحــــة فــــى ســــبيو حيــــاة 
أفضـــو، فانتقـــو بحياتـــه مـــة البدائيـــة والفطريـــة للـــى المدنيـــة والمعرفيـــة 
وة وأصــبح لنســاناس مفكــراس ومنتجــاس وملمــاس بأســرار كونــه، وقــد بلغــت الفنـــ

المصرية القديمة درجة عالية مة القوة لم تبلغهـا فنـوة  أى شـعب مـة 
 الشعوب فى ذلك الزمة.

أدق تعبيــــر عــــة البيئــــة انــــة يعبــــر  وقــــد يميــــز الفــــة المصــــرى  
وشخصيتها وحضارتها وتقاليـدوا ومعتقـداتها الدينيـة  القديمة  المصرية

معظــم لــذلك كــاة لهــذه العقائــد والتقاليــد طقــوس خاصــة وشــرائع شــملت 
نــواحى الحيــاة للــروح والجســد والمــوت والبعــث وغيــر ذلــك األمــر الــذى 
كــاة لــه أكبــر األثــر علــى الفنــوة المصــرية بأنواعهــا ولكســب الحضــارة 

 طابعاس خاصاس ومتميزاس.
 األثاثس

 
لة صــناعة األثــاث كانــت مزدوــرة عنــد قــدماء المصــريية، وقــد  

لدقــة والــذوق، وصــلت الصــناعة فــى الدولــة القديمــة درجــة عاليــة مــة ا
ــــى اخــــتال  أنواعــــه مثــــو األســــرة والمناضــــد  وقــــد اســــتخدم األثــــاث عل
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والكراســـى والخـــزائة والصـــناديق وتوابيـــت المـــوتى وممـــا الشـــك فيـــه أة 
المصــريية وــم أقــدم الشــعوب التــى تــداولت أعمــام النجــارة ورغــم نــدرة 
األخشــاب فــى الــبالد فــى ذلــك الوقــت ويــدم علــى ذلــك اًثــار الخشــبية 

التــى علــى مـر الــزمة علـى أكثــر التراكيـب الصــناعية المعروفـة الباقيـة 
قــد اســتخدمت فــى صــناعة األثــاث وتســتعمو فــى جميــع أنحــاء العــالم 

 كالخدش والنقر واللساة والغنفارى والدسر  وغير ذلك. لالة ومازالت

 
 صور الثاث فرعونى   المصرى القديم    س 1شكو  
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 فرعونى .   س اثاث2شكو  
كمـا أة النقــوش والرســوم الموجــودة علــى جــدراة بعــ  المقــابر  

ـرة ومقاعـد بأرجـو تشـبه حـافر  تدم على أة عماالس يقوموة بصناعة أسا
الحيوانــات أو مخالبــه وانتقلــت فكــره األرجــو الــى الثقافــات المختلفــة وال 
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تـــــزام تســـــتعمو حتـــــى يومنـــــا وـــــذا مثـــــو األثـــــاث اإلنجليـــــزى واأللمـــــانى 
 ى.واإليطال
 كما استخدم القدماء المصريية المقاعد المنوعة مثوس 

 الكرسى العادى ذى الظهر. -
 الظهر. مة لىالكرسى الخا -
 .Xالمقعد على ويئة حر   -
 الكرسى ذى المتكأية  الفوتيه . -

وقد راعى الفناة المصرى القديم راحة الجـالس وذلـك فـى مراعـاة ميـوم 
ى ذلـــك أيضـــا فـــى نســـب المقعـــد ظهـــر المقعـــد للخلـــف قلـــيالس، كمـــا راعـــ

وارتفاع القاعدة ووى نسب مازالت موجودة لـنة، كمـا راعـى المصـرى 
القديم مكانة الصناعة وتوازنها وذلك بمعرفة أنواع اللحامات والتراكيب 

 الصناعية وذلك باالت بدائية بسيطة.
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 ( :  ربيز  من الفن الفرعونى3شكل )

 مميزات الفن المصرى القديم:
دام األزوـــــار المختلفـــــة المشـــــهورة فـــــى ذلـــــك الوقـــــت فـــــى اســـــتخ -1

ـــــوتس  ـــــو البـــــردى والل ـــــة مث زخـــــارفهم حيـــــث قـــــد ترســـــم مفتوحـــــة ومقفول
 والبنفسج ...الخ.

تمثيو الحوادث اليومية على جدراة المعابـد علـى ويئـة أشـرطة  -2
الزخرفــــة بــــالحفر البــــارز أو الغــــائر أو منقوشــــة وتمثــــو جميعهــــا حيــــاة 

 وبهم أو حياتهم اليومية.الملوك واألمراء فى حر 
كانـــت المبــــانى والعمــــارة بشــــكو عــــام مرتفعــــة جــــداس حيــــث يبلــــخ  -3

قـــدم ولهـــا أشـــكام  60 - 40ارتفـــاع األعمـــدة فـــى المعابـــد مـــثال مـــة 
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خاصــة مســتمدة مــة النباتــات كــالبردى والنخيــو أو مــة زوــور اللــوتس 
 والبشنية .

ر موضـــحة  اســـتخدام الكتابـــة الهيروغليفيـــة فـــى  المعابـــد والمقـــاب -4
 انتصاراتهم.

اســتخدام األلــواة األصــفر واألحمــر واألســود واألبــي  واألزرق  -5
ــــى  ــــة القديمــــة وف ــــى عهــــد الدول ــــة والبنــــى ف المتوســــطة اســــتخدموا الدول

األحمـــــر واالزرق والفيـــــروزى واالخضـــــر النحاســـــى واالزرق الســـــماوى  
سـتخدم التـذويب  فـى صـناعة األثـاث فـى الدولـة الحديثـة وكانـت كما أ
 خارفهم تحدد باأللواة قاتمة لتوكيد خطوطها.ز 
 ( العصر القب ى:3

الطـــراز القبطـــى وـــو امتـــداد للفـــة الفرعـــونى القـــديم واثـــارة التـــى  
تؤكــــد التعبيــــر عــــة حضــــارة شــــعب منــــذ  ال  الســــنية، وقــــد تبلــــورت 
شخصـية الفــة القبطـى منــذ أوائــو القـرة الخــامس المـيالدى وأصــبح لــه 

 يز.رموزه المسيحية وطابعه المم
فــالفة القبطــى جــزء فــى التــراث العريــق ظهــر بــوفرة فــى األديــرة  

 والكنائس والمنازم وفى متاحف العالم الكبرى توجد أمثلة لهذا الفة.
وقد تميز الفة القبطى مة خالم مشـغوالته العديـدة مثـو الحفـر  

ـــــذة و  -الفخـــــار  -النســـــيج  -علـــــى الحجـــــر واألخشـــــاب  الرســـــوم المنف
داريــة حيــث اتقــة الفنــاة القبطــى أعمــام الحفــر بأســلوب الالفرســك  الج

 على الحجر بطريقة البارز والغائر ليعبر عما يريد.
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كمـــا كـــاة النجـــاروة األقبـــا  مثـــو أجـــدادوم الـــذية عاشـــوا فـــى  
العصر الفرعونى يتميزوة فى أعمام النجـارة والتـذوق والمهـارة وكانـت 

ى أخشـاب األخشاب التـى يسـتعملونها محليـة مثـو الجميـز والنخيـو ووـ
 كانت معروفة فى ذلك الوقت.

وقد بلخ النسيج غاية فى اإلتقاة فى عصـر الفراعنـة واسـتمرت  
وـــذه الصـــناعة فــــى العصـــر القبطــــى وكـــاة يســــتخدم ككســـاء للمقاعــــد 

 ومفروشات وستائر وكانت تصدر للى روما وبيزنطة.
وقــد صــور الفنــاة القبطــى رمــوزاس عديــدة مثــو االصــيص الــذى  

ـــــه النبا ـــــرة يتفـــــرع من ـــــاش ذات القـــــروة الكبي ـــــات مـــــة الجـــــانبية  والكب ت
 ة.كوالفرساة والروباة و الرقصات والمالئ

 
   س نماذج مة عمو الفناة القبطى 4شكو   

ـــائس والهياكـــو بطبقـــة مـــة  ـــاب الكن ـــا  يغطـــوة جـــدراة وقب وكـــاة األقب
ثــم يزينووــا برســوم جميلــة ووــذا األســلوب  الجــبس  الطــية أو الجــص 
 مى اإلفريسك.فى التلوية كاة يس
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 ( العصر اإلسفمى:4
ولـــد الفـــة اإلســـالمى فـــى المســـاجد، وكـــاة اإلنســـاة غايـــة فـــى  

البساطة ومع تطور الحضارة تطورت النجـارة وارتقـت صـناعة المنـابر 
وكرســـى المصـــحف وكرســـى الصـــورة وفـــى المقـــابر الخاصـــة بـــالملوك 

 حوم المحراب والمنبر. وفى األبواب والشبابيك والدواليب.
صـــنعت الـــدواليب كمـــا مت صـــناعة األســـقف وزخرفتهـــا، و وتقـــد 

مفـــردة فـــى البدايـــة وعملـــت مصـــاريعها  مـــة الخشـــب المجمـــع بأشـــكام 
كراسـى مكتـوب  ايضـا وندسية ونقشت قوائمها وطعم بعضها كمـا تـرى 

 عليها بالنحاس ومطعمة بسة الفيو والذوب والفضة.
مسـدس والوانتشرت الكراسى بأنواعها فكاة فيها المـثمة الشـكو  

 وكاة لهذه الكراسى دور مهم فى أثاث المنازم.
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   س كرسى مة العصر االسالمى 5شكو  

ت أمـــا كراســـى المصـــاحف فكانـــت متعـــددة األشـــكام والمقاســـات وكثـــر 
اســــتعمام التحــــف اإلســــالمية التــــى علــــى شــــكو علــــب وخــــزائة لحفــــع 

 المجوورات.
أمــــا األرائــــك فكانــــت تطعــــم بالــــذوب والفضــــة والصــــد ، وقــــد  
 ت مة خشب اًرو، وفى المتحف اإلسالمى نماذج قيمة منها.صنع
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   س طربيزة ارابيسك مة الفة االسالمى 6شكو  
كما استعملت المشربيات وكانت تصنع لكى يـرى مـة بالـداخو  

دخام الضوء الخافت كمـا أكسـبت  مة بالخارج دوة أة يراه وللتهدئة وا 
 المنازم منظراس جميالس.

 
 



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

54 | P a g e 

 

 
 االسالمى   مة الفة 7شكو  
كمــا اســتعملت الحشــوات الخشــبية فــى تجميــع أبــواب المســاجد  

واألمـــــاكة الدينيــــــة المختلفـــــة وأبــــــواب الخـــــزائة وأجــــــزاء قطـــــع األثــــــاث 
 .والتى تستعمو لالة  المختلفة
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 ( ال رز اإلنجليزية:5
 مس1500أ  الطرز اإلنجليزية قبو عام 

 كـــاة األثـــاث قبــــو وـــذا التــــاريخ قاصـــراس علــــى بعـــ  المناضــــد 
الكبـــرى الثقيلــــة والكراســــى البســــيطة منهـــا كرســــى كبيــــر لــــرب العائلــــة، 
وشــــاع اســــتعمام الصــــناديق ذات الســــيور الحديديــــة والشــــنط الخشــــبية 
وذلك بسبب كثرة الحروب وعـدم وجـود وقـت لالوتمـام بتأثيـث المنـزم، 
وبعــد أة اســتقرت األمـــور وعــم الرخــاء اوـــتم النــاس بمنــازلهم وحولووـــا 

مساكة تحتوى على أفخـر األثـاث ولـم يكـة فـى  مة قالع حصينة للى
ذلـــك العهـــد مرجـــع يلجـــأ لليـــه الفنـــاة ســـوى الكنـــائس، لـــذا كانـــت قطـــع 
 األثاث مشابهة لها واستعملت فى وذا العصر األشكام المخروطية 

ــــنقش وكانــــت المقاعــــد ذات أرجــــو  ــــى أعمــــام النحــــت وال المحتويــــة عل
 مخروطة، وكاة يستعمو خشب الزاة فى صنع األثاث.
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   س كرسى مة الطراز االنجليزى 8شكو  
 

 
 

 
   س مة االثاث االنجليزى 99شكو  

 
 ب(  رز عصر النهضة: 
فــى بدايــة القــرة الســادس عشــر بــدأت مالمــح عصــر النهضــة  

فى انجلترا بالظهور، حيث كاة الفة القوطى مسيطرا عليها حتى وـذه 
القـــوطى الفتـــرة واألثـــاث فـــى عصـــر النهضـــة كـــاة خليطـــا مـــة الطـــراز 

والفنوة الهولندية واإليطالية والفرنسية، وبمـرور الـزمة تالشـت المعـالم 
القوطيــة وحــو محلهــا فــة النهضــة وكــاة األثــاث قاصــرا علــى األمــراء 

 .واألغنياء ورجام الدية وعلى القطع الضرورية فقط 
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 يوضح الطرز االنجليزية   س 10  شكو
 وسنتناوم الطرز اًتيةس

   طراز الملكة لليزابيث. -1
 طراز الملكة  ة  حنة س  -2
 م س1603 - 1485طراز الملكة لليزابيث   -أ

ووــو الطــراز الــذى بــدأ أثنــاء حكــم الملكــة اليزابيــث وتميــز أثــاث  
وذا الطراز بالفخامة والمتانة واستقامة الخطو  وكثرة اسـتخدام الخـر  

الظهور العاليـــة بضــخامته كمــا فـــى المقاعــد والكراســى التـــى تتصــف بــ
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واستقامة خطو  سـواعدوا ، األمـر الـذى أدى للـى عـدم راحـة الجـالس 
 عليها.
 (:1714 - 1702 راز الملكة آن )حنة( ) -ب

ــــانى، تزوجــــت مــــة األميــــر   ــــك جــــيمس الث ــــة المل الملكــــة  ة ابن
جورج الدنماركى، وكانت مخلصة لبالدوـا، ومنـذ توليهـا عـرش لنجلتـرا 

لتجديــــد وابتكــــار التصــــميمات الفنيــــة أخــــذت تعمــــو علــــى اإلصــــالح وا
لتكـــوة ميـــزة لفترتهـــا لال فـــى األثـــاث حيـــث كـــاة وجـــه الشـــبه كبيـــر فـــى 
األثــاث فــى وــذه الفتــرة وأثــاث الطــراز الســابق لــه  طــراز ولــيم ومــارى ، 
لقد بقى بنفس الخفة والرشاقة مع لدخام الخطو  المنحنية فـى الخـر  

دخـام الجلـد  لضافة للـى زيـادة الزخـار  بواسـطة الحفـر علـى أجزائـه وا 
الملــوة والمزخــر  فــى التنجيــد، كمــا اســتخدمت األرجــو العاديــة بــدوة 
حفــر أو خــر  فــى الكثيــر مــة الكراســى مــع الحــرص علــى أة تنتهــى 
بمخالب تشبه مخالب األسود، وظهر فى عصر الملكة حنـة الخطـو  
المنحنية فى انسيابية رشيقة فى الكراسى والمقاعـد مـع وجـود الخطـو  

ســتقيمة فـــى كثيــر مـــة قطــع األثـــاث األخــرى كالخزانـــات واألصـــونة الم
وبعـــ  التحـــف الخشـــبية  كســـاعات الحـــائط، وظهـــرت فـــى كـــو وـــذا 
خبــرات الفنيــوة الهولنــديوة مثــام ذلــك فــى الخزانــات التــى تتكــوة مــة 

 ثالثة أجزاءس
 الجزء األسفو يرتفع عة األر  بأرجو صغيرة منحنية.  1
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ــــارة   2 ــــية أو الجــــزء األوســــط ووــــو عب عــــة  ســــكرتارية  بهــــا دلفت
ــــــاريز   ــــــاءة رشــــــيقة ومحاطــــــة بزخــــــار   أف مجموعــــــة لدراج بهــــــا انحن

 ومشغوم عليها بالماركيزى.
ـــرتية ب طـــارات مســـتقيمة   3 ـــية كبي ـــارة عـــة دلفت ـــوى عب الجـــزء العل

 ذات حشوات زجاجية يعلووا فرنتوة رشيق االنحناء.
نا القـوم بـأة الخطـو  أما فيما يتعلق بالمقاعد فى وذه الفترة ف نه يمكن

العامة للتصـميم أخـذت فـى االعتبـار راحـة الجـالس مـة ناحيـة القاعـدة 
أو الظهر أو ظهور المخادع المتصلة بأعلى الظهر فيمـا أطلـق عليـه 
 البرجيـــر  ووـــذا النمـــوذج مرتفـــع الظهـــر، كـــذلك عملـــت الكراســـى ذات 
ط  الشــعيرة  فــى الظهــر الــذى روعــى فيــه خطــو  ويكليــة انســيابية الخــ

 المنحنى الذى يساير الخطو  المنحنية مة األرجو األمامية.
كمــــا اســــتخدم فــــى التنجيــــد أنــــواع مــــة األقمشــــة عليهــــا زخــــار  نباتيــــة 

 تتماشى خطوطها أيضاس مع التصميم العام للمقعد أو الكنبة.
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 ( ال رز الفرنسية:6
لقــد ســاوم مجموعــة مــة الفنــانية اإليطــاليوة فــى لحيــاء الفنــوة  

ندما انتقلت لليها مة ليطاليا، ويتميز فـة وـذا العصـر فـى فى فرنسا ع
القضــاء علــى بقايــا الفــة القــوطى الــذى ســاد فــى ليطاليــا حيــث تــأثرت 
الفنـــوة فـــى وـــذا البلـــد األوربـــى الثـــانى الـــذى انتقـــو لليهـــا وـــذا الطـــراز 
بالطـــابع المعمـــارى اإليطـــالى والزخـــار  اإليطاليـــة مـــع لضـــافة الـــذوق 

شـــارات الملـــوك أوـــم مـــا تميـــزت بـــه النهضـــة  الفرنســـى عليهـــا، وتعتبـــر
 الفرنسية.
وعنــــدما انتقــــو عصــــر النهضــــة للــــى فرنســــا فــــى نهايــــة القــــرة  

الخامس عشر كاة اإلثاث فى ليطاليا قد بدأ يتحرر مة مـؤثرات الفـة 
 القوطى وأخذ طابعاس ممايزاس.

حيــث بــدأ ينتشــر فــى فرنســا شــيئاس فشــيئاس حتــى أخــذ عــدة أشــكام  
 لى طراز خاص به.ينتمى كو منها ل

 ومة الطرز الفرنسيةس
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   س يوضح بع  االثاث مة الطراز الفرنسى13شكو   
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 (:1647- 1610 راز لويس الثالث عشر ) -
بــى بالــذوق فــى عصــر لــويس الثالــث عشــر امتــزج التــأثير األجن 

الفرنســــى ونشــــأ عنــــه طــــراز ذو طــــابع فرنســــى، وقــــد اتســــم أثــــاث ذلــــك 
 العصر بالعظمة الملكية التى تتفق مع عظمة لويس الثالث عشر.

 س األثاث
اســـــتعا  الفرنســـــيوة عـــــة الصـــــندوق وحـــــو محلـــــه قطـــــع كثيـــــرة مـــــة 
األثاثـــات الفخمـــة مثـــو الصـــواوية والمقاصـــف والمناضـــد والعديـــد مـــة 

واة كبيـر الحجـم قـد يبلـخ عـدد القـوائم التـى تحملـه المقاعد، وكـاة الصـ
للـــى اثنـــى عشـــر قائمـــاس، ولـــم يكـــة المقصـــف ســـوى خزانـــة تشـــمو عـــدة 

 أدراج.
وقــــد اســــتخدم فــــى ذلــــك العصــــر المناضــــد المســــتديرة والمثمنــــة  

والمســـتطيلة والبيضـــاوية، كمـــا اســـتعملت الموائـــد ذات الجـــرارات التـــى 
لـويس  الثالـث عشـر وسـائو  تشد فيتسع حجمها، ولقد تـوفرت فـى أيـام

الراحـــة، ويعــــد كرســـى الراحــــة  الشـــيزلونج  األريكــــة مـــة مظــــاور وــــذا 
العصر، ومة مميـزات وـذا الطـراز انخفـا  المقاعـد وملـؤه بـالخيزراة 

 بينما كانت قواعده تمأل بالقش.
 (:1715 - 1643 راز لويس الرابع عشر ) -2

 للفنـــوة كانــت فرنســـا فـــى فتـــرة حكـــم لـــويس الرابـــع عشـــر معقـــالس  
واًداب فـــى أوروبـــا كلهـــا وذلـــك نظـــراس التجاوـــه للـــى الحريـــة بعـــد فتـــرة 
حكمـــه األولـــى التـــى اتســـمت بــــالقوة والقســـوة فأخـــذت الطبقـــة الممتــــازة 
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تتحــــرر مــــة القيـــــود وتتجــــه للـــــى الحريــــة والعمــــو علـــــى رفــــع مســـــتوى 
 المعيشة.
وكـــــاة أثـــــاث وـــــذا الطـــــراز يتميـــــز بـــــالقوة والفخامـــــة والخطـــــو   

وكــاة يعبــر عــة التــر  والثـراء، ووــذا يعبــر بــدوره عــة مجــد المسـتقيمة 
لــويس الرابــع عشــر الــذى كــاة يشــر  بنفســه علــى الفنــانية وأصــحاب 
الصناعات وأمر ب نشاء أوم مصنع لألثـاث وأحضـر لـه أمهـر العمـام 
والحـرفيية والمصـممية وكـاة مـة أشـهروم  اندريـه شـارم بـوم  الحفــار 

رفــــة األخشــــاب، والمنجــــدية المووــــوب والمخــــتص بخراطــــة وحفــــر وزخ
الــــــذية يســــــتخدموة المــــــواد المختلفــــــة فــــــى التنجيــــــد وخاصــــــة للمقاعــــــد 

 والكراسى التى كانت تحمو اسم الملك نفسه  كطراز  لهذا العهد.
وقد تميز األثاث باستخدام السـجاد والجلـود والخيـرزاة والحريـر  

والقمـــــاش المخملــــــى فــــــى تنجيـــــده، كمــــــا صــــــنع مـــــة أخشــــــاب الجــــــوز 
 والورد وغيروا. واألبانوس
ــــو النحــــاس   ــــى تطعيمــــه مث ــــة ف كمــــا اســــتخدمت المــــواد المختلف

ــــى مســــاحات  ــــاج لل ــــذوب وكــــاة يتصــــف بالفخامــــة ويحت والصــــد  وال
 واسعة الحتوائه.

 م(:1774 - 1732 راز لويس الخامس عشر ) -3
م تاركاس العرش البنه الذى 1715توفى لويس الرابع عشر عام  

ـــى كـــاة فـــى الخامســـة مـــة عمـــره، وكـــا ـــى العهـــد وـــو الوصـــى عل ة ول
العرش حيث اندثرت معالم طراز لويس الرابـع عشـر عنـد موتـه وتبـدم 
طــراز األثــاث مــة القــوة والضــخامة والخطــو  المســتقيمة  للــى األثــاث 
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ـــراس عـــة خفـــة  ـــة تعبي الـــذى يتصـــف بالخفـــة والرشـــاقة والخطـــو  المنحني
وــــذا  ورشــــاقة جســــم المــــرأة وأناقــــة الجــــنس اللطيــــف كمــــا أرادوا لطــــراز

العصر ومثام على ذلك  أثـاث مـدام بومبـادو   الـذى يعـد مثـاالس للرقـة 
والرشـــاقة وكثـــرة الخطـــو  المنحنيـــة فـــى تصـــميمه وخلـــوه مـــة الخطـــو  
المســـتقيمة والزوايـــا الحـــادة والقائمـــة وزخارفـــه المثيـــرة وحفـــره وتطعيمـــه 
بالــــذوب أو البرونــــز المــــذوب واســــتخدام الرخــــام الثمــــية خاصــــة فــــوق 

 قطع األثاث األخرى المناضد و 
وتعتبر المقاعـد والكراسـى بأنواعهـا العاديـة أو الفوتيـه وكراسـى الراحـة  

المســماه  شــيزلونج  او الصــوفا واألرائــك المتعــددة التصــميم وــى قطــع 
 األثاث التى يتميز بها وذا الطراز.

 م(:1793 - 1774 راز لويس السادس عشر ) -4
وصــاية النتقــام بعــد مــوت لــويس الخــامس عشــر وكانــت ونــاك  

الحكــــم للــــى لــــويس الســــادس عشــــر، وفــــى فتــــرة الوصــــاية امتــــزج الفــــة 
الكالسـيكى مـع فــة الروكوكـو، وكــاة وـذا االمتـزاج مرحلــة انتقاليـة مــة 

 لويس الخامس عشر للى لويس السادس عشر.
كاة الملك لويس السادس عشر والملكـة مـارى انطوانيـت علـى  

ة الفـة بكـو أنواعـه ويعتنـوة جانب كبيـر مـة الـذوق الفنـى وكـاة يرعيـا
بالفنــــانية والمهــــرة والحــــرفيية وخاصــــة فــــى تصــــميم وصــــناعة األثــــاث 
بشــــكو عــــام والمقاعــــد والكراســــى بشــــكو خــــاص حيــــث صــــنعت أرجــــو 
ـــــويس  المقاعـــــد والكراســـــى بشـــــكو مســـــتقيم بعكـــــس الطـــــراز الســـــابق  ل
الخـــامس عشـــر  التـــى كانـــت منحنيـــة وصـــنعت بأشـــكام متعـــددة حيـــث 
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المربعــــة القطـــاع والدائريــــة مـــة أعلــــى والمســــلوبة صـــنع منهــــا األرجـــو 
ألسفو مـع الحـرص علـى عمـو مجـارى حفـر علـى طـوم األرجـو التـى 
كانـت محمولــة علــى كعــب نحــاس لحمايتهـا فــى أســفو وكانــت ظهوروــا 
مربعــــة أو مســـــتطيلة أو علـــــى شـــــكو القطـــــع النـــــاقص أو علـــــى شـــــكو 

ـــد أو  غيـــر ذلـــك القيثـــارة، أمـــا تتجيـــدوا ف نـــه كـــاة مـــة الحريـــر أو الجل
ـــــبع  منهـــــا كـــــاة مـــــذوب أو مطعـــــم بالصـــــد   ـــــة وال ـــــى والمحتوي عل

الزخــار  المتعــددة التــى كانــت مــأخوذة مــة الريــف كالنباتــات والفواكــه 
ــــتم نقشــــها بصــــور الحيوانــــات  الخرافيــــة  واألدوات الزراعيــــة  وأحيانــــاس ي

 والموسيقية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

68 | P a g e 

 

 ( ال راز األمريكى:7
مظاور الحياة للشعب األمريكى وأقبـو بعد الحرب العالمية تغيرت كو 

علـــى مـــا وـــو جديـــد وغيـــر مـــألو  مـــة قبـــو وشـــجع علـــى ذلـــك الـــنظم 
االقتصــادية واالجتماعيــة التــى ســادت وــذا العصــر مــة حجــم المســكة 
وقلــة الخــدم وخــروج  المــرأة للعمــو وقلــة وقتهــا المتــاح لــذا كــاة االتجــاه 

ام المفتـــوح نحــو البســاطة واختفــت الحــواجز بـــية الحجــرات وســاد النظــ
وأصـبح مــة ســمات األثـاث انــة متعــدد األغـرا  مــع بســاطة تصــميمه 

 وذلك بغر  سهولة تنظيفه ومراعاة الوقت المرأة العاملة.
كمــا ظهــرت الموائــد التــى يمكــة فتحهــا لتتســع لعــدد كبيــر مــة األفــراد 
والكنبة التـى يمكـة الجلـوس عليهـا نهـاراس وللنـوم عليهـا كسـرير لـيالس مـع 

 ه الى االثاث الثابت فى الجدراة.كثرة االتجا
كــــذلك ظهــــرت وحــــدات األثــــاث المجمعــــة التــــى تشــــمو عمليــــة تغييــــر 
وتنويــع طريقــة ترتيــب األثــاث مثــو الكنبــة المقســمة للــى أقســام مســتقلة 
بحيث يمكة استعمالها قطعة واحدة أو كنبة صغيرة أو كـركة أو غيـر 

التبـــي  ذلـــك أيضـــاس اســـتخدم الخشـــب بلونـــة الطبيعـــى وأدخلـــت طريـــق 
باألوكســـــجية للحصـــــوم علـــــى خشـــــب فـــــاتح كمـــــا تنوعـــــت األخشـــــاب 

ـــــورد. ـــــزاة وخشـــــب ال ـــــر  المســـــتعملة كـــــالجوز والمـــــاووجنى وال كمـــــا كث
اســـــتعمام المرايـــــا والزجـــــاج لتغطيـــــة أســـــطح المناضـــــد وأســـــطح قطـــــع 

 األثاث.
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   س انترية على الطراز االمريكى 14شكو  

 

 
 كى   س حجرة نوم على الطراز االمري 15شكو  
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 اسئلة على الفصو الثانى

o عر  طرز االثاث ؟ 

o قارة بية الطراز االسالمى والقبطى ؟ 

o  قارة بية الطراز الفرعونى والطراز االنجليزى
 ؟

o ى ؟تكلم عة الطراز االمريك 
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 الثالثالفصو 

 عناصر المسكة الوظيفية
 الشرو  واالعتبارات فى ترتيب األثاث  -
 وضع خطة التاثيثمراعاتها عند  أمور يجب -

 .  السكنية عناصر الوحدة -

 منطقة النوم .  -

 منطقة المعيشة .  -

 فراغ االستقبام -

 فراغ الطعام. -

 منطقة الخدمات -

 المطبخ -

 الحمام -
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 الفصو الثالثودا  أ 

 عناصر المسكة الوظيفية
 الشرو  واالعتبارات فى ترتيب األثاث يعر   -
خطــــة أمــــور يجــــب مراعاتهــــا عنــــد وضــــع يحــــدد  -

 التاثيث

 التالية س عناصر الوحدة السكنية يتعر  على  -

 منطقة النوم .  -

 منطقة المعيشة .  -

 فراغ االستقبام -

 فراغ الطعام. -

 منطقة الخدمات -

 المطبخ -

 الحمام -
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 عناصر المسكة الوظيفية

 رو  واعتبارات فى عملية ترتيب األثاثش  
 توفير سهولة الحركة بية قطع األثاث فى الفراغ الواحـد -1

وبــــية مســــاحات المــــرور للفراغــــات األخــــرى أو لبــــاب الفــــراغ نفســــه أو 
  ة فتحها وغلقها بسهولة.غيللوصوم للى نافذته ب

تنظــيم أثــاث غرفــة الجلــوس مــثالس بحيــث ال يــؤثر مــرور  -2
األفراد على الجالسية ويـزعجهم حيـث يمكـة تنظـيم أثـاث الجلـوس فـى 

 ركة بعيد عة المواقع المرورية للفراغات األخرى.

ضــــرورة وضــــع قطــــع األثــــاث الضــــخمة بشــــكو مــــوازى  -3
 للجدراة أو قربها لعدم اعاقة السير وشغو مساحة كبيرة مة الفراغ.

يفضو جمع أثاث ومفروشـات الفـراغ الواحـد علـى شـكو  -4
ر  معـية أو مجموعـة أخـرى لغـر  أخـر بـنفس غـمجموعة واحـدة ول

را  الفراغ ألة فى ذلك مقدرة للفراغ على التكيـف مـع الظـرو  واألغـ
مجموعة ركة جلوس ومحادثة، مجموعـة ركـة تنـاوم فمثالس س المتعددة 

مســاحة خاصــة أللعــاب  او  الطعــام الخفيــف  القطــور  مجموعــة ركــة
األطفــام وتســليتهم ويمكــة عمــو مجموعــة ركــة خاصــة لنــوم الضــيو  

  ضيفية مثالس  وغير ذلك.
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ـــــد وضـــــع خطـــــة أ   مـــــور يجـــــب مراعتهـــــا عن
 التأثيثس

التـــى تصـــلح األكثـــر مـــة غـــر   اختيـــار قطـــع األثـــاث -1
double duet. 

االســـتفادة مـــة مهـــارات وخبـــرات أفـــراد األســـرة المختلفـــة  -2
والتى يمكة استخدامها لتزيية المنزم وتنسيقه مثو أعـداد القطـع الفنيـة 
المختلفــة التــى يمكــة اســتخدامها لتــزيية المنــزم وتنســيقه مثــو الفــازات 

وراق التــــى توضــــع فــــى والوســــائد الصــــغيرة والبراويــــز وســــالم جمــــع األ
الغــر  كمــا أنــه يمكــة االســـتعانة بهــم فــى عمــو الــدواة ولصـــق ورق 
الحائط ومشمع األرضيات وغير ذلك مـة األعمـام التـى تسـطيع أفـراد 

 سرة القيام بها.اال

لذا كــاة ونــاك أثــاث قــديم يمكــة محاولــة االســتفادة منــه  -3
ضـــافته للـــى أثـــاث جديـــد ال مـــة فاء قيضـــبعـــد اعـــادة دوانـــه وتجديـــده وا 

 جمالية على المسكة.

 -:عناصر الوحد  السكنية والعفقات الوظيفية بينهم  
المنطقــــة   تتكــــوة الوحــــدة الســــكنية مــــة ثــــالث عناصــــر رئيســــية وــــىس

الخاصــــة وتتكــــوة مــــة غرفــــة النــــوم الرئيســــية وغرفــــة أو غــــرفتية نــــوم 
لضــافيتية لألبنــاء وتتضــمة حمــام خــاص ملحــق بغرفــة النــوم الرئيســية  

المالبــس، والعنصــر الثــانى وــى المنطقــة العامــة وفيهــا ومكــاة لتخــزية 
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تجتمــع أفــراد األســرة ويســتقبلوة زواروــم أيضــاس وتتضــمة مكــاة يجلــس 
فيــه أفــراد األســرة و خــر للقــراءة، و خــر لتنــاوم الطعــام ومكــاة لمشــاودة 
التليفزيـــوة و خـــر الســـتقبام الـــزوار، وقـــد تـــدمج وـــذه األمـــاكة جميعهـــا 

 الجلوس ومشاودة التليفزيوة، ليكونوا مكاة لالستقبام و 
 أما خصائص الفراغات الداخلية  الغر  س

منطقـــة المعيشـــة  –منطقـــة النـــوم  –منطقـــة الطعـــام والخـــدمات 
واالســــتقبام، عــــادة تنفصــــو وــــذه المنطقــــة للــــى منطقتــــاة ومــــا منطقــــة 

 المعيشة ومنطقة االستقبام.

وقبـــو أة نســـتطرد فـــى الحـــديث عـــة عناصـــر الوحـــدة الســـكنية 
 عالقات بية عناصر الوحدة السكنية بعضهم ببع ستوضح ال

العالقات بية عناصر الوحدة السكنية تلى عمليـة تحديـد عناصـر تلـك 
الوحــدة الســكنية طبقــاس لألنشــطة والوظــائف الخاصــة بالســكاة ووظيفــة 
كو عنصر ليجاد العالقة المتبادلة بية وذه العناصر، وونا يبـرز دور 

لتحديـــد وتنظـــيم الوظـــائف المختلفـــة العـــاملية فـــى مجـــام علـــوم األســـرة 
عوامــــو تــــنظم وونــــاك عــــدة ة تبعــــاس ألوميتهــــا بعناصــــر الوحــــدة الســــكني

 العالقات المتبادلة بية العناصر المختلفة ووىس

الوظــــائف واالســــتعمام لكــــو عنصــــر مــــة عناصــــر الوحــــدة  -
 السكنية.

 التقارب والتباعد بية الفراغات وعالقة كو فراغ باألخر. -
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 االضاءة الطبيعية. ه والتهويةيالتوج -

 الخصوصية وتقاليد السكاة. -

فــــبع  األنشــــطة يمكــــة تجميعهــــا معــــاس فــــى فــــراغ واحــــد ووــــذه 
األنشــــطة يكــــوة بينهــــا عالقــــة ارتبــــا  واضــــحة كفــــراغ المعيشــــة وفــــراغ 
الطعام ويمكة الفصو بينهم أما بفواصو ثابتة أو متحركـة، ويمكـة أة 

فـــي  تكلفـــة تكـــوة وـــذه الفواصـــو قطعـــة أثـــاث ممـــا يســـاعد علـــى تخ
 تأثيث الوحدة السكنية.

وأحيانـــاس تجتمـــع األنشـــطة المختلفـــة معـــاس فـــى فـــراغ واحـــد حيـــث 
الواحد لـه تـأثير مباشـر  ىيشمو المعيشة والطعام والنوم والفراغ المعيش

فــى حجــم الوحــدة الســكنية لذ يســاعد علــى خفــ  مســاحة الوحــدة مــة 
 جهة وعلى خف  تكاليف التأثيث مة جهة أخرى.

ادئ أساسية تسبق عملية التصميم، لة عملية تصـميم وناك مب 
الفراغـــــات الداخليـــــة المؤلفـــــة للمنـــــزم لســـــد احتياجـــــات األســـــرة يتطلـــــب 

 دراسةس
 الحالة االجتماعية للعائلة. -
 النشاطات التى يرغبوة فى وجود فراغات لها. -
 عدد وأعمار أفراد األسرة. -
 ة.النشاطات المختلفة التى يمكة أة يشغلها المكا -
 متطلبات األثاث والمفروشات األخرى. -
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ولتصميم غرفة حسب احتياجاتها من األثاث وتوزيعه بداخلها يجاب 
 مراعا  ما يلى:

أبعاد األثاث وأبعاد الفراغ الواجب تركه بية كو منطقـة أو بـية  -1
 األثاث والجدار.

لتســــــهيو العمــــــو يجــــــب تحديــــــد أبعــــــاد قطــــــع األثــــــاث الواجــــــب  -2
 الفراغ حسب احتياجات ذلك الفراغ. استخدامها فى وذا

ـــــة والفتحـــــات  -3 ـــــتم تحديـــــد الفواصـــــو المحـــــددة للغرف بعـــــد ذلـــــك ي
 واألبواب والنوافذ والخزائة الجدارية ...الخ.

بعدئــذ يرســم األثــاث وأبعــاده وحســب مقيــاس الرســم معــية حيــث  -4
 يتم وضعه فى األماكة المناسبة للقيام بوظيفته بوجه أكمو.

ســو العمــو للحصــوم علــى الحجــم المالئــم ومــة ونــا  نــرى تسل
للفــراغ ليعطــى وظائفــه بشــكو جيــد. ولتحديــد التعيــية األمثــو لكــو مــة 
ــــى حــــدة  حجــــم وشــــكو الغرفــــة يجــــب دراســــة متطلبــــات كــــو غرفــــة عل

ويمكة ترتيـب األثـاث فـى الغـر  علـى  والنشاطات التى تستخدم فيها.
 اليةسأساس عالقتها مع بعضها واستعماالتها بمراعاة النقط الت

 غرفة الطعام يجب أة تكوة قريبة مة المطبخ. -

 يفضو أة يتوفر شرفة أو نافذة للمطبخ. -

 يجب أة يكوة للمنزم أكثر مة مدخو رئيسى. -

 الحمامات يجب أة تكوة قريبة مة غر  النوم. -
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غرفة االسـتقبام والجلـوس يفضـو فيهـا سـهولة الوصـوم  -
 أخرى. غر لليها دوة المرور بالمطبخ أو ب

عمام غــر  النــوم فــى الشــقق الصــغيرة أثنــاء يمكــة اســت -
النهــــار الســــتعمالت أخــــرى مثــــو القــــراءة وممارســــة األعمــــام المنزليــــة 

 كالخياطة مثالس.

ـــة فـــى الحمـــام مـــع كـــو  - ـــة وتهويـــة كافي ـــوفر تدفئ يجـــب ت
احتياطـــات االمــــة والســــالمة مـــة حيــــث عــــدم وجـــود مفــــاتيح أو برايــــز 

 داخو الحمام منعاس للماس الكهربائى والحريق.

ــــاه  - يفضــــو تــــوفر زاويــــة للغســــيو مــــزوده بتوصــــيالت مي
 وكهرباء لتسهيو عملية الغسيو.

لذا أمكــــة تــــوفير خزانــــة بارتفــــاع الســــقف فــــى الممــــرات  -
 والمطبخ وذلك لوضع األدوات فيها.

 

 سSpecial Quarterأ  المنطقة الخاصة 
 سsleeping Quarterس فراغ منطقة النوم أوالس س 

ع أوميتهــا فــى أنهــا يقضــى س ترجــBed Room غرفة النوم *
فيها الفرد أغلب ساعات الليو وبع  ساعات النهار ومـع ذلـك يمكـة 
القــــوم أة غرفــــة النــــوم وــــى المحــــور الرئيســــى لحيــــاة االنســــاة. لــــذلك 
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لشــرقية بفضــو أة تكــوة منطقــة النــوم فــى جهــة وادئــة وفــى المنطقــة ا
 الشمالية وبجواروا الحمام.

حة المسـكة ففيهـا يبتعـد ومنطقة النوم وى أوم جزء فـى مسـا *
اإلنســاة عــة العــالم الخــارجى وعــة األصــوات ممــا يبعــث علــى الراحــة 
واالسترخاء ومة أجو الخصوصـية فـ ة حجـرات النـوم يجـب أة تكـوة 
بعيـــدة عـــة المســـاحات الخاصـــة بالعمـــو والمعيشـــة كمـــا أنـــه األفضـــو 

وونـــــاك * الوصـــــوم للـــــى حجـــــرة النـــــوم عـــــة طريـــــق صـــــاله أو ممـــــر 
راعاتهــا فــى غرفــة النــوم مثــو التهويــة الكافيــة وضــوء اعتبــارات يجــب م

الشمس بواسطة الشبابيك والفتحـات المناسـبة ألوميـة ذلـك مـة الناحيـة 
الصحية أمـامة  ناحيـة المسـاحة يجـب أة تكـوة كافيـة لوضـع األثـاث 

  الالزم بها.

وترجــع أوميتهــا كمــا ســبق توضــيحه فــى أة االنســاة يقضــى *
سـترخاء وتتحـدد وـذه الفراغـات أيضـاس بنـاء فيها أوقات النـوم والراحـة اال

علــى عــدد األشــخاص الــذى يســتخدمونها وعلــى المفروشــات واألشــياء 
 الشخصية الالزمة بها.

وعنـــد توزيـــع المفروشـــات واألثـــاث داخـــو وـــذا المكـــاة يجـــب *
االوتمــام بموقــع النافــذة حيــث يكــوة توزيــع أولويــات القطــع بنــاء علــى 

ع جلســتها عــة األر  ويفضــو أة موقــع وعــر  النافــذة وكــذلك ارتفــا
تكــــوة النافــــذ عريضــــة فــــى موقــــع يســــمح بمــــرور الهــــواء النقــــى منهــــا 

 بسهولة.



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

83 | P a g e 

 

ويجــب مراعــاة المســاحات التــى تســمح بالحركــة خاصــة علــى *
جــانبى الســـرير وكـــذلك المســـاحة المناســبة بـــية الســـرير وقطـــع األثـــاث 

ركـة خزانة المالبـس بهـد  سـهولة الحو  األخرى كالتسريحة  التواليت  
ام خـــاص حمـــح ويفضـــو أة تكـــوة وـــذه الغرفـــة لهـــا يواالســـتخدام المـــر 

الحمـام خاصـة فــى مــة بـداخلها  باالضـافة  أنـه يجــب أة تكـوة قريبـة 
وكــذلك  Master Bed roomغــر  النــوم الرئيســية والتــى تســمى 

يجــب الوصــوم لهــذه الغرفــة مباشـــرة مــة الممــر المــوزع الرئيســـى دوة 
 المرور بفراغات أخرى.

د وـــذه الغرفـــة بنـــاء علـــى عـــدد األشـــخاص المتواجـــدية وتحـــد* 
 وعلى عدد القطع مة األثاث التى تحويها أيضاس.

وذا ويتم توزيع األثاث بحرية تامة ونـا يجـب االوتمـام بشـكو * 
رئيســى بموقــع النافــذة وبوجــود الجــدار الحــر أيضــاس، كمــا أنــه يجــب أال 

لكليــة لهــذه مــة المســاحة ا %15تقــو المســاحة الزجاجيــة للنافــذة عــة 
الغرفة، والتصميم الحديث لغرفة النوم يمتاز بتصـميم النوافـذ العريضـة 
والقصــيرة، فغرفـــة النـــوم الجيــدة تعتمـــد علـــى موقــع النوافـــذ التـــى تســـمح 

 بمرور الهواء النقى.
نقطــــة األســــاس فــــى غرفــــة النــــوم وــــو الســــرير نفســــه وســــواء * 

العظمــى لغرفــة  اســتعملت غرفــة النــوم أثنــاء النهــار أم ال فــ ة األوميــة
النوم أة تعطى جواس طيباس للنـوم أثنـاء الليـو حتـى يسـتعيد النـائم حيويتـه 
ونشاطه لليوم التالى، وذا ويجـب اختيـار غرفـة النـوم فـى مكـاة وـادئ 
بــالمنزم، فمــة المناســب أة تكــوة غرفــة النــوم فــى  خــر المنــزم حتــى 
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ولـــو كانـــت أصـــغر الحجـــرات مادامـــت ال تتعـــر  لصـــخب وضـــجيج 
 ومكوناتها كالتالىس الشارع
 السريرس
 سم210 - 180الطوم   
 سم160 - 100العر    
 سم90 - 60االرتفاع للشباك األمامى   
 سم110 - 80االرتفاع للشباك الخلفى    
حيـــث يتكـــوة الســـرير مـــة واجهتـــية األماميـــة وتســـمى الشـــباك  

األمـــامى والخلفيـــة وتســـمى الشـــباك الخلفـــى يـــربط بينهمـــا مـــدادتاة مـــة 
ة تســمى فخــذاة وتغطــى بخشــب يســمى الملــة ويوضــع علــى الملــة الــزا

المرتبــة االســفنج أو البالســتيك كمــا تســتخدم حــديثاس. ويســتخدم الســرير 
ــــس  ــــة لحفــــع المالب ــــى كخزان للنــــوم وقــــد يســــتخدم شــــباك الســــرير الخلف
وماليــات الســرير وغيروــا مــة مســتلزمات المنــزم. موضــع الســرير وــام 

ك للســــرير تحــــت الشــــباك أو بــــية جــــداس فيجــــب أال توضــــع رأس الشــــبا
ــــارات الهــــواء أمــــا لذا وضــــعت رأس  ــــب تي ــــك لتجن الشــــباك والبــــاب وذل
السرير أمام الشباك فربما يكوة ضوء الصباح مزعجاس خاصة لذا كاة 
 الشباك فى اتجاه الشرق وللتغلب على ذلك تستعمو ستارة سميكة .

ـــــب الحـــــائط، أمـــــا الســـــرير   ـــــا بجان الســـــرير المفـــــرد يكـــــوة طولي
مــزدوج  لفــردية  يحتــاج لوجــود فــراغ مــة الجــانبية حتــى ال يقلــق أى ال

الشــريكية اًخــر اثنــاء تحركــه لــيالس والفــراغ حــوم الســرير يكــوة حــوالى 
 سم.40
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 الكومودينوس
 سم60 - 45الطوم   
 سم45 - 30العمق   
 سم70 - 50االرتفاع   
الكومودينـــو وـــو قطعـــة مـــة األثـــاث صـــغيرة الحجـــم فـــى غرفـــة  
تــى توضــع بجــوار الســرير الســتعمالها فــى األغــرا  البســيطة النــوم وال

كوضـــع أبـــاجورة أو بعـــ  المجـــالت والكتـــب بغـــر  اإلطـــالع عليهـــا 
قبــــو النــــوم، كمــــا يوجــــد بــــه درج أو دلفــــة لوضــــع بعــــ  األشــــياء بهــــا 

 كالساعة والخاتم والنظارة وغير ذلك.
 الشيفونيرةس
 سم240 - 120طولها   
 سم52 - 45العمق   
 سم100 - 75 االرتفاع  

ووى القطعة المكملة لدوالب المالبس مة حيـث اسـتغاللها فـى  
الحفــــاو علــــى المالبــــس والقمصــــاة ويمكــــة االستعاضــــة عنهــــا بعمــــو 

 مجموعة مة األدراج داخو الدوالب نفسه.

 التسريحةس
 سم210 - 120طولها مة   
 سم40 - 30  العمق  
 سم185 - 165االرتفاع  بالمر ة مة   
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ثــــاث لحفــــع أدوات الزينــــة وغالبــــاس تكــــوة واجهــــة ووــــى قطعــــة أ 
التســـــريحة مكونـــــة مـــــة در  أو أدراج أو كالومـــــا وملحـــــق بهـــــا مـــــر ة 

 ويفضو وضع مصدر لضاءة على جانبى المر ة.

 كرسى التسريحةس
 سم60 - 40طوله مة   
 سم44 - 35عرضه   
 سم45 - 38ارتفاع القاعدة   
بــت بــه أربعــة يتكــوة الكرســى مــة شــنبر مــة الخشــب األ أنــه مث 

أرجــو حســـب التصـــميم للكرســى وأحيانـــاس يضـــا  ظهــر للكرســـى يثبـــت 
 بنفس شنبر القاعدة أو قد يكتفى بالكرسى دوة الظهر.

 الدوالب  خزانة المالبس س
ـــة للمالبـــس فـــى غرفـــة النـــوم ويكـــوة   ووـــو وحـــدة تخزينيـــة كامل

سـم وعمقـه 350 - 110سم، وعرضه مـة 195 - 165ارتفاعه مة 
دلفــة حســب المكــاة  6 - 2ويتكــوة الــدوالب مــة  ســم،70 - 60مــة 

 والتصميم الموضوع.

 استعماالت أخرى لغرفة النومس
ـــــوم فـــــى القـــــراءة أو المـــــذاكرة أو   يمكـــــة أة تســـــتعمو غرفـــــة الن

ممارســـــــة بعـــــــ  الهوايـــــــات أو ممارســـــــة بعـــــــ  األنشـــــــطة لألطفـــــــام 
 الصغار.
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 ثانياسس حجرات نوم األطفامس
شـتركة بـية النـوم وممارسـة معظم حجرات نوم األطفام تكوة م 

بعــــ  الهوايــــات واألنشــــطة الخاصــــة باألطفــــام، وفــــى حجــــرات نــــوم 
األطفــام يجــب مراعــاة عامــو األمــاة ألة األطفــام فــى حجــرات نــومهم 
ســـيكونوة بعيـــدية عـــة رقابـــة الوالـــدية فيجـــب العمـــو علـــى عـــدم وقـــوع 
حـــوادث أو أخطـــار لألطفـــام أثنـــاء تواجـــدوم بغـــر  النـــوم لـــذلك يجـــب 

 بع  االعتبارات الخاصة فى غر  النوم لألطفامسمراعاة 
يجب االوتمام بأة تكوة حجرة األطفـام دافئـة ألة األطفـام ال  -1

 يفضلوة اللعب فى الحجرات الباردة.
األطفام عموماس ال يعرفـوة خطـورة العمـو الـذى يقومـوة بـه لـذا  -2

يجب اختيار مآخذ الكهرباء مة النوع المغلق لتجنـب االخطـار ويجـب 
ة تكوة المفاتيح فى منتصـف الحـائط ولـيس بأسـفو الحـائط أى لـيس أ

 فى متناوم أيدى األطفام.
يجـــب أال يكـــوة شـــباك األطفـــام فاتحـــاس علـــى الطريـــق حتـــى ال  -3

يتعـــر  األطفـــام للســـقو  فـــى الخـــارج، كمـــا أة األطفـــام خبـــراء فـــى 
التسلق فيجب تغطية الشـباك بـألواح خشـبية ذات نوافـذ خشـبية صـغيرة 

ع قضباناس مة الحديد رأسية وليست أفقيـة حتـى ال تكـوة وسـيلة أو وض
 للتسلق.

ــــــة تمامــــــاس فــــــال  -4 يجــــــب أة تكــــــوة قطــــــع األثــــــاث لألطفــــــام ثابت
يســــتخدمونها األطفــــام فــــى اللعــــب والــــنط عليهــــا حتــــى ال يتعرضــــوة 

 للخطر.
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وتتكــوة غــر  نــوم األطفــام مــة نفــس أجــزاء غرفــة نــوم الكبــار لال أة 
نــــاك بعــــ  الوحــــدات ال يســــتغنى عنهــــا فــــى الســــرير يكــــوة مفــــرد، وو

 غر  نوم األطفام وتكوة مكملة للوحدات السابقة مثوس
وبعــ   -منضــدة وســط صــغيرة  -كرســى فوتيــو  2عــدد  -شــازلنج 

 أدوات اإلضاءة باإلضافة للى حامو للشنط واألحذية.
 

 

 يوضح مسقط افقى لوحدة سكنية    س16  شكو
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   س يوضح مسقط افقى لشقق فى عمارة سكنية 17شكو س  
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فى دور  سكنية اتيوضح مسقط افقى لوحد   س 18  شكو
 بعمارة سكنية 
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فى دور  سكنية  داتمسقط افقى لوح  س يوضح 19شكو   
 بعمارة سكنية 
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 مسقط لوحدات سكنية    عمارة سكنية   

 سكنية    يوضح مسقط افقى لوحدات20 شكو 
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 سPublic Quarterثانياسس المنطقة العامة 
 س أوم االنشطة الرئيسية التي تتم داخو المسكة 

النوم س ووو اوم نشا  جعو االنساة يلجأ الي اتخاذ  -1
 ه ليحميهمأو  ل

 االكو و الشراب ويتضمة س -2

o التحضير و الطهي 

o تناوم الطعام 

o غسيو االطباق 

o تخزية االكو 

الدواعي الصحية س ووو االستحمام وغسو المالبس و  -3
 قضاء  الحاجه

 االجتماع -4

o  اجتماع األسرة للتحدث مع بعضها او االشتراك في
 بع  الهوايات واالنشطة االخر  

o استقبام الضيو  في المسكة 

تخزية س ووو مة اوم األنشطة التي يجب االوتمام بها ال -5
في المسكة حيث اة وجود اماكة مخصصه للتخزية في 

 المسكة يؤد  الي النظام وعدم الفوضي .
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 Living Quarterفراغات منطقة المعيشة 
 : ما يجب مراعاته عند تنظيم غرف المعيشة  .

ماكة يجب االوتمام بالعالقة بية مقاييس جسم االنساة وا -
التخزية المرتفعة  و المنخفضة  بالنسبة لقطع االثات  

الموجودة في اماكة المعيشة في حالة اضافة غر  التخزية 
 الي ركة المعيشة .

يجب اة يراعي عند اضاءة منطقة المعيشة تجنب الملو في  -
واة تكوة وناك انواع مختلفة ومتداخلة  زيع لالضاءة التو 

 ف .بوجه عام تسمح بخلق جو مختل

 تنقسم هك  المن قة الى :

  معيشة األسرةس  أ

ووـــى تشـــمو غرفـــة المعيشـــة واالســـتقبام وغرفـــة تنـــاوم الطعـــام  
 وسنتاوم االثاث بكو منها كما ياتى س

 سPublic Quarterثانياسس المنطقة العامة 
تمتــاز وــذه الغرفــة بفــراغ كبيــر بالنســبة لبقيــة الغــر ، وتعتبــر مــة أكثــر 

وظــــائف والنشــــاطات، فــــيمكة تزويــــدوا بــــركة الغــــر  القابلــــة لتعــــدد ال
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الســـتقبام الـــزوار ويمكـــة أة تكـــوة مكانـــاس لســـماع الموســـيقى ومشـــاودة 
 التلفيزيوة أو كمكاة وادئ للقراءة وغير ذلك مة األنشطة.

ـــة ضـــبط و   تنظـــيم منطقـــة المعيشـــة مـــة األمـــور الحيويـــة عملي
ة أو التى يجب أة تؤخذ فـى االعتبـار وكلمـا كـاة حجـم الوحـدة السـكني
 المنزم صغيراس كلما زادت األومية لتخطيطها وتنظيمها ودراستها.

وقــــد تشــــمو غرفــــة المعيشــــة أنواعــــاس مــــة األنشــــطة فقــــد تكــــوة أنشــــطة 
جماعيــة مثــو مشــاودة التلفزيــوة والمحادثــات الجماعيــة وألــواة التســلية 
واللعــــب  الــــورق وغيــــره، واأللعــــاب التــــى تعتمــــد علــــى الجلــــوس علــــى 

 م مساحة منها   .األرضيات واستغال

وقـــد تكـــوة أنشـــطة فرديـــة مثـــو المـــذاكرة والقـــراءة أو الخياطـــة واشـــغام 
اإلبـــــرة أو كتابـــــة الخطابـــــات او تحريـــــر العقـــــود والكلمـــــات المتقاطعـــــة 
وممارســة بعــ  الهوايــات الخاصــة كجمــع الطوابــع وســماع الموســيقى 
أو عمـــو اليوجـــا وغيـــر ذلـــك مـــة األنشـــطة التـــى لذا مـــا اســـتطاع أفـــراد 

ســرة ممارســتها فــى حجــرة أخــرى بــالمنزم ف نــه ســو  يخــف الضــغط األ
 عة حجرة المعيشة.

لــذا يجــب كتابــة قائمــة مطولــه باألنشــطة جميعهــا التــى يزاولهــا 
الفــرد والمفتــر  مزاولتهــا فــى حجــرة المعيشــة مــع مالحظــة االخــتال  

 بية األسر مة حيث الحجم وأعمار أفرادوا.
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لجماعيـــة مثـــو مشـــاودة كمـــا يـــدوة فـــى وـــذه القائمـــة األنشـــطة ا
التلفزيـــوة واألنشـــطة الفرديـــة مثـــو القـــراءة أو الخياطـــة كـــذلك ممارســـة 
الهوايـــات مثـــو جمـــع الطوابـــع ويشـــمو فـــراغ المعيشـــة ثالثـــة أنـــواع مـــة 

 األنشطة.

وبــــذلك نــــرى أة التصــــميم الــــداخلى لهــــذا المكــــاة يتحــــدد تبعــــاس  
ابها مــة لمعطيــات الحيــاة اليوميــة ولتحديــد الحجــم ومعرفــة مــدى اســتيع

 األثاث وأنواعه البد مة تحديد عدة عواموس

 لمكانية تواجد الزوار فى وذه الغرفة. -

 عدد األشخاص المنتظر تواجدوم ضمة وذه الغرفة. -

 احتياجات األثاث كحيز فراغى. -

أمــا مــة حيــث شــروطها، فيجــب دخــوم أشــعة الشــمس لليهــا باســتمرار 
عاليــــة عــــة ارتفــــاع حيــــث يشــــتر  بــــأة تكــــوة النوافــــذ زجاجيــــة وغيــــر 

الحائط بو تكوة بارتفـاع مناسـب وأة تكـوة مسـاحة تلـك النوافـذ كافيـة 
المسـاحة  4/1لدخوم الشمس لليها ويجب أال تقو مساحة النافذة عـة 

 الكلية لهذه الغرفة.

وفراغات غرفة المعيشة يجب أة تكوة واسعة مقارنة بباقى الفراغات  
تخدم فــــى وظــــائف متعــــددة المطــــبخ...  ألنهــــا تســــ –األخـــرى  كــــالنوم 

ونشــاطات مختتلفــة فرديــة وجماعيــة لــذا يجــب أة يكــوة وــذا الفــراغ ذو 
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نوافذ زجاجية عالية بو بارتفاع مناسب على أة تكـوة مسـاحتها كافيـة 
-15لـــــدخوم الشـــــمس وال تقـــــو المســـــاحة المخصصـــــة للنافـــــذة عـــــة  

   مة المساحة الكلية للفراغ.20%

فيجـب االنتبـاه للـى أة  fire-placeأما فى حالة وجود مدفأة حائطيـة 
ــــداس عــــة التيــــارات  موقعهــــا يجــــب أة يكــــوة فــــى الجــــدار المناســــب بعي
الهوائية وأة يحدد وذا المكاة اختيار ركة الجلوس حولها خاصة أيام 

 البرد واستخدام المدفأة.

وعـــادة يحتـــوى فـــراغ المعيشـــة علـــى كراســـى للجلـــوس وكنـــب تبعـــاس لعـــدد 
علـى الوحـدات الخاصـة بالمكتبـة والتلفزيـوة  أفراد العائلة كـذلك تحتـوى 

  وغير ذلك.

وقـــد تســــتخدم حجــــرة المعيشــــة كمـــوزع للحجــــرات األخــــرى خاصــــة فــــى 
ــــــة  ــــــراغ الضــــــائع نتيجــــــة لهــــــذه الوظيف ــــــو الف ــــــازم الصــــــغيرة، ولتقلي المن
االســــتثنائية لغرفــــة المعيشــــة يجــــب االوتمــــام بشــــكو رئيســــى بفتحــــات 

الميتـة لضـافة للـى  زوايـاالاألبواب حيـث يجـب أة توضـع األبـواب فـى 
ضـــرورة قربهـــا لـــبع  بشـــكو يـــؤمة معـــه الوصـــوم مـــة غرفـــة لغرفـــة 

 أخرى دوة التجوم فى كامو الغرفة.
 : ما يجب مراعاته عند تنظيم غرف المعيشة 

يجب االوتمام بالعالقة بية مقاييس جسم االنساة واماكة  -
التخزية المرتفعة  و المنخفضة  بالنسبة لقطع االثات  
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دة في اماكة المعيشة في حالة اضافة غر  التخزية الموجو 
 الي ركة المعيشة .

يجب اة يراعي عند اضاءة منطقة المعيشة تجنب الملو في  -
واة تكوة وناك انواع مختلفة ومتداخلة  زيع لالضاءة التو 

 بوجه عام تسمح بخلق جو مختلف .

فاة وبعد تحديد األنش ة المختلفة لغرفة المعيشة يبادأ فاى تأثياث غر 
 المعيشة:

فـــأوالسس يبـــدأ باإلضـــاءة بوضـــع الماخـــذ  البرايـــز  والمفـــاتيح فـــى الوضـــع 
ـــة التأثيـــث والخـــاص باإلضـــاءة أو  ـــو البـــدء فـــى عملي المناســـب لهـــا قب

 الستعمام األدوات واألجهزة كالتليفزيوة.

واألثـاث المنجــد  االنتريــه  يكـوة أقــو تكلفــة ماديـاس ويشــغو حيــزاس مناســباس 
بتلقائيــة فــى حــدود طــاقم مكــوة مــة أريكــة أو كنبــة  بــالحجرة وال نفكــر

كنبـة وكراسـى فوتيـه ويمكـة تأثيـث  2وكرسيية فقط فهنـاك أطقـم بعـدد 
الــركة بوحــدة جلــوس أخــرى حســب رغبــة أفــراد األســرة وفــى الحجــرات 
الضــيقة يكــوة االحتيــاج لوحــدة جلــوس بامتــداد الحــوائط تضــمة وجــود 

ذا أرد نا وضع التلفزيوة فى غرفة فراغ أرضى يسمح بحرية الحركة، وا 
المعيشـــة فيجـــب أة نضـــمة أة لكـــو فـــرد فـــى األســـرة مكـــاة لمشـــاودة 

 التلفزيوة.
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أمـــا بالنســـبة ألرضـــية حجـــرة المعيشـــة فيجـــب أة تكـــوة صـــعبة التآكـــو 
ذا كــــاة فــــى البيــــت أطفــــام صــــغار فيفضــــو اللــــوة  ســــهلة التنظيــــف وا 

تخفـى  الغامق فيختار سجاد أو كليم مة نـوع جيـد وذو رسـومات زاويـة
 البقع أو أى تلوث.

 سReception Roomاالستقبام س منطقة  -2

ووو المكاة المخصص الستقبام الزوار، لذلك يجب أة يكوة 
قريب مة مدخو الوحدة السكنية ويفضو أة يفصو وـذا الجـزء 
عة أجزاء غرفة المعيشة األخرى اما يفاصو ثابـت أو متحـرك 

ــــراغ وفــــى الوحــــدات الصــــغيرة المســــاحة يمكــــة لدمــــاج وــــذ ا الف
 معيشة األسرة.

وفراغات االستقبام يطلـق عليهـا غرفـة الصـالوة فـى حالـة  اذا 
كانت منفصلة عـة فـراغ المعيشـة ،  وال تخـرج عـة كونهـا أحـد 
الفراغات فى المسكة معدة السـتقبام الضـيو  ولهـذا يجـب أة 
تكوة على مقربة مة الباب الرئيسى ويجـب أة تتسـع الكراسـى 

يـــزات مـــع مراعـــاة ســـهولة الحركـــة فيمـــا الجلـــوس ومجموعـــة تراب
 بينها.

ذا كانت المساحة تسمح يمكة لضافة بع  القطـع بهـا مثـو  وا 
حامــــو زوــــور، خزانــــة تحــــف وفضــــيات ووــــدايا ويمكــــة لضــــافة مكتبــــة 

 وعالقة مالبس مناسبة  وغير ذلك.
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غرفــة االســتقبام أو الصــالوة يعتبروــا النــاس المقيــاس المــادى  
وجودة به، لذا نجـد أة الغالبيـة العظمـى مـة والفنى لمستوى المكاة الم

األسر تعطيها أوميـة كبيـرة باإلضـافة للـى أة وـذا المكـاة يكثـر التـردد 
عليـــه والبقـــاء فيـــه فتـــرة اســـتقبام الضـــيو  بـــالمنزم، ومـــة ونـــا بـــرزت 
عوامو انتقاء الصالونات المذوبة والكالسـيكية وانتقـاء األقمشـة الغاليـة 

ى والصـــــورة الماديـــــة المرتفعـــــة لقـــــاطنى إلعطـــــاء التـــــأثير الفنـــــى العـــــال
المســــــكة، ولكــــــة وــــــذه النظــــــرة يجــــــب عــــــدم التقيــــــد بهــــــا أو االوتمــــــام 
بمضـــمونها حيـــث أة الصـــالوة المـــذوب أو ذو الواجهـــات الكالســـيكية 

 قد يساء استعماله عند وضع ستائر أو أرضيات غير مناسبة.

 
 يوضح غرفة االستقبام   س21  شكو
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لوة بطريقة حديثـة وبتكـاليف أقـو قـد لكة يمكة تنفيذ وذا الصا 
تصــو للــى ربــع تكلفــة الصــالوة المــذوب أو الكالســيكى ولكنــه يعطــى 
تـــأثيراس فنيـــاس وزخرفيـــاس رائعـــاس عـــة الصـــالوة الســـابق فـــاألمر يتوقـــف علـــى 

 الذوق الفنى ألفراد األسرة.

وتحتوى غرفة الصالوة على صور متعددة فـى الصـالوة ومـة  
مة الصالونات التى يختار احداوا يحتـوى  حيث المبدأ يحتوى كو نوع

علــى وحــدات أثــاث معينــة مثــو الكرســى الفوتيــه والكنبــة والترابيــزة ومــة 
 وذه الصالوناتس

 منضدة -كنبة  -كرسى فوتيه  4صالوة عادى س يتكوة مة  -1

ـــــة  -كرســـــى فوتيـــــه  4صـــــالوة متوســـــط س يتكـــــوة مـــــة  -2  -كنب
 دوالب تحف. -حامو زوور  -منضدة 

كنبـة  -برجيـر  2 -كرسـى فوتيـه  4جيد س يتكوة مة  صالوة  -3
 منضدة صغيرة. -منضدة وسط كبيرة  -

كرسـى عـادة  6 -كرسـى فوتيـه  6صالوة ممتاز س يتكوة مة  -4
حامـو زوـور  -منضدة صـغيرة  2 -منضدة وسط كبيرة  -كنبة  2 -
 دوالب ودايا. -تحف  دوالب –

اة المســتخدم فيــه مــة ويتوقــف اســتعمام أى األنــواع الســابقة علــى المكــ
 حيث السعة أو مة الناحية المادية.
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 ساالثاث بفراغ المعيشة وأقيستة 
 الفوتيهس

 سم62 - 55الطوم  

 سم بدوة تنجيد الظهر58 - 55العمق  

 سم42 - 36ارتفاع القاعدة  

بالنســــبة لالرتفــــاع الكلــــى للفوتيــــه ف نــــه يختلــــف تبعــــاس للتصــــميم  
ســـم مـــة 22 - 15اوح ارتفاعـــه بـــية وارتفـــاع الغرفـــة أمـــا المخـــدع فيتـــر 

 القاعدة.

وينجــد الفوتيــه غالبــاس أو توضــع عليــه شــلت مناســبة مــة القطــة  
 أو الكاوتشوك.

 الكنبةس
 سم250 - 120طولها  
 سم66 - 55العمق  
 سم42 - 36ارتفاع القاعدة  
 الكنبة غالباس تأخذ نفس مواصفات كرسى الفوتيه. 
 الشوفيزس
 سم60 - 48الطوم  
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 سم55 - 48العمق  

 سم 40-30ارتفاع القاعدة مة 

ســم ويمتــاز بقلــة ســمك تنجيــده 110الظهــر يصــو ارتفاعــه للــى  
ويصنع مة خشب الزاة وينجـد بـنفس طريقـة تنجيـد الفوتيـه والكنبـة لال 
أة قمــــاش الكســــوة النهــــائى يفضــــو أة يكــــوة ناعمــــاس  كــــالحرير مــــثال  

 الى.خاصة ذو الخطو  الطولية وذلك لتأثيره الفنى والجم

 الحاجز  البارفاة س
 سم بالنسبة للدلفة الواحدة100 - 50العر   
 سم.250سم للى 160االرتفاع مة  
يتكـــــوة البارفـــــاة مـــــة مجموعـــــة دلـــــف تـــــربط بعضـــــها بـــــبع   

بواســــطة مفصــــالت ويثبــــت علــــى األر  بواســــطة فلنشــــات أو تتــــرك 
 لسهولة تحريكها ويختلف تصميمه حسب المكاة الموضوع فيه.

 سDining Roomطعام   غرفة ال3

  الطعامسمنطقة 

تعتبــر وــذه الغرفــة مــة األجــزاء الهامــة بــالمنزم وقــد تعتبــر عنــد 
بعــــ  النــــاس لضــــافة ال ضــــرورة لهــــا ووــــدر للمســــاحة مقابــــو 

 ساعة أو ساعتية يومياس لتناوم الطعام.
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يتم تحديد فـراغ الطعـام بنـاء البعـاد الطاولـة المسـتخدمة للطعـام وعـدد و 
 باالضافة للى القطع األخرى الضرورية.الجالسية حولها، 

ـــة كبـــر مســـاحة  ويخصـــص لهـــذا النشـــا  مســـاحة خاصـــة فـــى حال
ـــى  ـــى المطـــبخ أو لل المســـكة ويمكـــة ضـــم وـــذا الجـــزء  الطعـــام  لل
حجــرة المعيشــة ويســمى ركــة الطعــام ويجــب أة تحقــق وــذا الفــراغ 
الخصوصـــية التامـــة أثنـــاء تنـــاوم الطعـــام وقـــد يفصـــو فـــراغ الطعـــام 

معيشــة قــاطع ثابــت أو متحــرك مثــو ســتارة أو أبــواب عــة غرفــة ال
 متحركة أو قطعة أثاث.

ويجــب أة يكــوة الفــراغ المخصــص للطعــام قريبــاس مــة المطــبخ بســهولة 
ليه  .  الحركة منها وا 

ويــــتم تحديــــد مســــاحة وــــذه الغرفــــة وفقــــا ألبعــــاد الطاولــــة وعــــدد  
الجالســـية حولهـــا بالضـــافة لمســـاحة القطـــع األخـــرى بـــداخلها وممـــرات 
الحركة الداخليـة. ويمكـة فـى حالـة عـدم االتسـاع اعتبـار غرفـة الطعـام 

 كجزء ال يتجزأ مة غرفة المعيشة أو كامتداد للمطبخ.

أمـــــا التصـــــميم الحـــــديث فيفضـــــو دمـــــج غرفـــــة الطعـــــام وغرفـــــة  
بحيــث  Lحــر   كوالمعيشــة أو الصــالوة حيــث يكــوة الفــراغ علــى شــ

لتبـــدو أكثـــر   Lيحتـــو ركـــة تنـــاوم الطعـــام الســـاق الصـــغرى للحـــر  
ـــة والتـــى تخصـــص  ـــأة المســـافة التـــى تشـــغو وـــذه الحال ـــة علمـــاس ب رحاب

 كركة للطعام أقو بكثير عما لو كانت الغرفة منفصلة.
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ويفضــو فــى وــذه الغرفــة فصــو تلــك الغرفــة عــة بقيــة قطاعــات  
 المعيشة بفواصو عديدة كالفواصو الثابتة أو المتحركة.

لعصـرى الحـديث فيجـب ونظراس العتباروا مة متطلبات المنـزم ا 
االوتمــام جيــداس بتصــميمها وأة يــرى الجــالس فيهــا البســاطة أو الجــودة 

 فى انتقاء الخامات.

 وتتكون غرفة ال عام من الوحدات التالية: 

 منضد :
 سم250 - 160الطوم  
 سم120 - 95العر   
 سم82 - 78االرتفاع  
ال تخــرج منضــدة الطعــام عــة كونهــا ذات أربعــة أو ســتة أرجــو  

 أو أكثر تحمو قرصة مة الخشب.
وتتكـــوة القاعـــدة مـــة مجموعـــة أرجـــو وتســـتخدم المنضـــدة فـــى  

تنــاوم الطعــام لــذا يجــب انتقــاء أنــواع جيــدة مــة الخشــب والتــى تتحمــو 
 الحرارة المختلفة ويفضو استخدام أخشاب الكونتر بالكيه.

 الكرسى:
 سم48 - 45طوم  
 سم50 - 45عمق  
 سم45ارتفاع القاعدة  
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الكرســــى القطعــــة المكملــــة إلعــــداد المنضــــدة فــــى غرفــــة  يعتبــــر 
الطعـــام وبدونـــه تصـــبح عديمـــة الجـــدوى، ويتكـــوة الكرســـى مـــة قاعـــدة 

سـم  يحمــو وـذه القاعــدة أربعـة أرجــو غالبـاس تصــنع 45ارتفاعهـا ثابــت  
مة أخشاب صلبة مثـو الـزاة أو القـرو أو المـاووجنى أمـا الظهـر فهـو 

ســـم وقـــد 95 - 85تفـــاع مـــا بـــية اســـتمرار لألرجـــو الخلفيـــة ويتـــراوح ار 
 يصنع فى بع  األحياة مة األبالكاج وينجد كالقاعدة أحياناس.

وعــدد كراســى حجــرة الطعــام تحــدد حســب المكــاة وحســب عــدد  
أفــراد األســرة فهنــاك مســاحة تســتوعب ســتة كراســى أو ثمانيــة أو اثنــى 
عشر كرسى ويضا  لذلك عدد مة كراسى الفوتيه للراحة  بعد تناوم 

 م.الطعا
 بوفيه:
 سم265 - 145طوم  
 سم58 - 50عمق  
 سم100 - 80ارتفاع  
ال يخــرج تصــميم البوفيــه عــة كونــه علبــة يحملهــا قاعــدة وتنفــذ  

وـذه العلبــة مــة مســطحات األخشـاب المختلفــة مثــو الكــونتر بالكيــه أو 
بطريقة التجليد ب عدادوا مة الخشب المضغو  بصدد لجـراء عمليـات 

ـــة القشـــرة أو األبلكـــاج، األدراج لة وجـــدت معينـــة عليهـــا كلصـــقة بطب ق
 تصنع مة نفس خامة األخشاب.

ويســــتخدم البوفيــــه بوجــــه عــــام فــــى حفــــع أدوات الطعــــام مثــــو  
 أطباق الصينى والسكاكية والمالعق وغيروا مة أدوات المائدة.
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 :Dressoirدلسوار 
 ويقصد بها خزانة الصحوة واألكواب  
 سم180 - 120طوم مة  
 مس57 - 42عمق  
 سم100 - 80ارتفاع  
الخطــو  الخارجيــة فــى الدلســوار ال تخــرج عــة نفــس الخطــو   

المتبعة فى عمو البوفيه لال أة الدلسوار  يمتاز بصـغر حجمـه وغالبـاس 
مـــــا يكتفـــــى بالبوفيـــــه فـــــى غرفـــــة الطعـــــام نظـــــراس لضـــــيق المســـــاحة فـــــى 

 التصميمات الحديثة للمسكة.

 
 م يوضح حجرة   ركة   الطعا   س  22   شكو

  غرفة المكتبس
معظــــم البيــــوت الحديثــــة ال تســــتوعب غرفــــة كاملــــة تعــــد لهــــذا  

الغــر  لــذا يكتفــى يعمــو ركــة صــغير يوضــع فــى الصــالوة أو صــالة 
المعيشــــة يــــؤدى وــــذا الغــــر ، ويتكــــوة وــــذا الــــركة مــــة وحــــدة أثــــاث 
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للمكتـــب وكرســـى خـــاص بـــه ويضـــا  أحيانـــا دوالب للمكتـــب  مكتبـــة  
 طريقة حديثة وبسيطة.وغالباس تنفذ تلك األعمام ب

 المكتب:
 سم240 - 120طوله  
 سم110 - 70عر   
 سم -87 - 80ارتفاع  

ويختلـــف تصـــميمه تبعـــاس للمكـــاة الموضـــوع فيـــه فمـــثالس يختلـــف  
 المكتب الموجود بأحد المنازم عة المكتب فى شركة أو العمو.

 الكرسى:

 سم55 - 45طوله  

 سم48 - 42عر   

 سم45ارتفاع  

ت خاصـــة بالقاعـــدة للكرســـى فقـــط أمـــا االرتفـــاع ووـــذه المقاســـا 
ســــم والكرســــى عبــــارة عــــة رؤوس 105 - 80كــــامالس يتــــراوح مــــا بــــية 

وقــوائم وأرجــو وشــيكاالت مصــنوعة مــة أخشــاب صــلبة كــالزاة مــثالس، 
ــــى التصــــميم لعطــــاء راحــــة  ــــاس ويالحــــع ف ــــداس عادي وينجــــد الكرســــى تنجي

 جاوات مختلفة.للجالس بالنسبة لميو الظهر وارتفاع القاعدة وفى ات
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 دوالب الكتب:

يطلـــــق عليهـــــا اســـــم مكتبـــــة وقـــــد يســـــتعمو فقـــــط لحفـــــع الكتـــــب  
واألوراق أمــــــا بمفهومــــــه الحــــــديث فيشــــــمو مجموعــــــة وســــــائو اإلعــــــالم 

 والتثقيف المختلفة.

وتتكــــــوة مــــــة مجموعــــــة مــــــة األرفــــــف أو العلــــــب المصــــــنوعة  
باألخشـــاب ذات الطبقـــات الصـــماء ويمكـــة اســـتعمام بعـــ  المعـــادة 

ـــة مثـــو كاكسســـوا ـــو المكتب  -اس حـــالكعـــب الن -المواســـير  رات لتجمي
 علب اإلضاءة .

وتثبــت وــذه العلــب أو األرفــف علــى الحــوائط بواســطة مواســير  
أو األعمــدة الخشــبية وال يخــرج شــكلها فــى كونهــا دوالب عــادى لال أنــه 
يسـتخدم لحفــع الكتــب. ويفضـو اســتخدام دلــف زجـاج إلبــراز محتويــات 

 المكتبة.
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وتضاام  service Quarterلثااًا من قااة الخاادمات ثا
 اآلتى:

 سSpecial Quarter أو المنطقة الخاصة

  :Kitchen Roomالم بخ   أ

المطــبخس المطــبخ وــو المكــاة الطبيعــى العــداد األطعمــة ووــو 
  جـــزء وـــام فـــى تصـــميم المســـكة ويعتبـــر قلـــب الوحـــدة الســـكنية،

الت كمـــا يعتبـــر مـــة المســـاحات المكلفـــة نظـــراس لوجـــود التوصـــي
 حفع األدوات واألجهزة المنزلية. ب الصحية ودوالي

المطــــبخ الحــــديث وــــو الــــذى يحتــــوى علــــى المســــاحة المناســــبة  
إلعـــداد الطعـــام ومـــة ثـــم لمكانيـــة تناولـــه فيـــه بـــدالس مـــة اســـتخدام غرفـــة 

 الطعام وخاصة ألفراد األسرة.
ومــــة أوــــم مكونــــات المطــــبخ وــــى الثالجــــة والموقــــد والحــــو   

التخـــــزية المختلفـــــة كـــــالخزائة الســـــفلية والعلويـــــة لضـــــافة للـــــى وســـــائو 
 المركبة على الحوائط بتصميم معية.

ـــف تبعـــاس للنـــوع والحجـــم   ـــز المطـــبخ تختل وبمـــا أة وحـــدات تجهي
والذوق خاصة مة حيث االرتفاع والعمق مثالس الثالجة والموقـد فيكـوة 
الموقـد بعــر  مختلــف وارتفــاع ثابــت أمــا الثالجــة ف نهــا تكــوة بارتفــاع 

 ر  متفاوت حسب الحجم والنوع.وع
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وكـــذلك الحـــو  يكـــوة بارتفـــاع ثابـــت ولكـــة بعـــر  متفـــاوت  
 حسب االتساع والتصميم.

وتعتمــد المطــابخ فــى أداء وظيفتهــا علــى التوافــق الصــحيح بــية  
مواقــع الخــزة واألجهــزة المتواجــدة ومراكــز العمــو وتــدعى وــذه العالقــة 

جـــة والحـــو  والفـــرة بـــية مراكـــز العمـــو األساســـية الثالثـــة ووـــى الثال
 بمثلث العمو.

وـــذا ولكـــى تضـــمة فعاليـــة عظيمـــة ألداء الوظيفـــة المطلوبـــة يجـــب أة 
 م 7 - 4يتراوح محيط أو الطوم الكلى المحيط بمثلث العمو بية 

 ويتكوة المطبخ مة الوحدات التاليةس
 دواليب الحائط: -1

 سم55 - 35العمق  
 سم100 - 90االرتفاع  
مـة الـدواليب فـى حفـع األوانـى  أوانـى  تستخدم وـذه المجموعـة 

ــــة وكــــذلك بعــــ  األدوات المســــتخدمة فــــى  الطهــــى  بأنواعهــــا المختلف
 المطبخ وذلك فى لطار مة النظافة والنظام المطلوبية فى المطبخ.

وتتكـــوة وـــذه الـــدواليب  مـــة أدراج عليـــا أســـفلها مجموعـــة مـــة  
و تثبـت الدلف ذات األرفف تحمو وـذه الـدواليب علـى  أرجـو خشـبية أ

علـى عجـو، وتصـنع وـذه الــدواليب مـة الخشـب األبـي  أو الموســكى 
وأحياناس مة الكـونتر بالكيـه أو األبلكـاج بطريقـة التجليـد كمـا قـد تصـنع 

 مة األلومينوم واألستنلس.
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 الخزائن السفلية: -2
 طولهاس يختلف حسب التصميم وطوم الجدار 
 سم60 - 50العمقس  
 سم90 - 80االرتفاعس  
 لخزائة العلوية فتختلف حسب التصميم وطوم الجدارأما ا 
 سم60 - 40سم واالرتفاع مة 40 - 30أما العمق فما بية  
 وقد تصو للى السقف كجزء علوى للتخزية 
أما المسافة التى يجب أة تفصو بية الخزائة العلوية والسـفلية  

 سم.50فيجب أال تقو عة 
 مراكز العمل: -3

مهـم أة يكـوة ونـاك مكـاة لتخـزية عند ترتيب أى مطبخ مة ال 
الطعـــام أو تـــوفر مســـاحات إلعـــداد األطعمـــة وقـــد وجـــد أة أى مطـــبخ 
البــد أة يتواجــد بــه المراكــز الثالثــة التاليــة وتســمى مثلــث العمــو ووــذه 
ة يـــتم التـــرابط مـــع بعضـــهم  المراكــز وـــى الثالجـــة والموقـــد والحـــو  وا 
و بواســــطة مســــطح عمــــو ويجــــب أة توجـــــد وــــذه المراكــــز فــــى تسلســـــ

 يتناسب مع شكو المطبخ وبما يحقق الحرية لربة المنزم.
 الكراسى: -4

غالبــــا مــــا يكــــوة كرســــى المطــــبخ ذو قرصــــة دائريــــة أو مربعــــة  
ولـيس لــه ظهــر  تابوريـه  ويصــنع وــذا الكرسـى مــة الخشــب الموســكى 
ــــاء لعــــداد  ــــوس أثن ــــة ويســــتخدم للجل ــــدوانات الزيتي ــــزاة ويــــدوة بال أو ال

 الطعام والعمو بالمطبخ.
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 رشاقة األطباق  المطبقية س -5
 سم120 - 80طوم  
 سم40 - 25عر   
 سم100 - 60ارتفاع  
وتسمى أحيانا بالمطبقية وتستعمو فى حفـع األطبـاق واألدوات  

الخفيفـــة المســـتخدمة فـــى المطـــبخ وتصـــنع مـــة الخشـــب أو االســـتنلس 
ســـتيو وأحيانـــاس يمكـــة لدماجهـــا ضـــمة الـــدواليب العلويـــة للمطـــبخ حيـــث 

ـــ ى الحـــو  مباشـــرة وجعـــو وـــذا الجـــزء مـــة الـــدوالب بـــدوة تركـــب أعل
 أرضية حتى يسمح بتصفية الماء مة األطباق.

 منضد :
 سم100 - 75ارتفاع  
ويمكة أة يكوة لها أشكام دائرية أو مربعة أو مسـتطيلة ووـى  

مــــة الخشــــب أو البالســــتيك وحجمهــــا يتوقــــف علــــى مســــاحة المطــــبخ. 
كالخضـــر والفاكهـــة كمـــا قـــد  وتســـتخدم عـــادة إلعـــداد المـــأكوالت عليهـــا
 تستخدم لتناوم أفراد األسرة للطعام عليها.

 بعم النقاط الواجب مراعاتها عند تأثيث الم بخ:
يجب توافر مسطحات للعمو بـية المراكـز الثالثـة بحيـث يكـوة   1

ســـم حتـــى 60 - 40ســـم وعرضـــها حـــوالى 40أقـــو طـــوم لهـــا حـــوالى 
وأة يركــب أســفو وــذه يســهو اســتخدامها فــى لعــداد وتجهيــز األطعمــة، 

 المسطحات للعمو دواليب لحفع األدوات واألجهزة الخاصة بالمطبخ.
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البـــد مـــة تـــوفير مصـــدر لإلضـــاءة العامـــة بـــالمطبخ باإلضـــافة   2
للــــــى اإلضــــــاءة الموجهــــــة للــــــى ســــــطح العمــــــو مباشــــــرة والــــــى الموقــــــد 

 والحو .

ـــــق وأة   3 ـــــوع المقـــــاوم للتزحل أة تكـــــوة أرضـــــية المطـــــبخ مـــــة الن
ارة وســقو  األشــياء وغيــر منفــذة للمــاء وغيــر قابلــة للتبقــع يتحمــو الحــر 

 وذات مظهر جذاب ويفضو البال  أو السيراميك الخاص بالمطابخ.

يفضــو أة تغطــى الحــوائط كلهــا بالقيشــانى أو الســيراميك علــى   4
أة يصو ارتفاعه للى السقف وفى حالة عدم المقدرة المالية على ذلك 

وتـدوة بقيـة الحـوائط بـدواة زيتـى  يغطى الجزء حوم الحو  والموقـد
أو بالســـتيك مــــة نــــوع جيـــد يتحمــــو عمليــــة الغســـو بــــدوة ترســــب بقــــع 

 الدووة عليه.

سـم أمــام بـاب الفـرة لســهولة 90يجـب تـرك مسـافة ال تقــو عـة   5
 فتحه.

ســـــم أمـــــام دواليـــــب المطـــــبخ الســـــفلية 90تتـــــرك مســـــافة حـــــوالى   6
 لسهولة فتح الدوالب.

ام بـــاب الثالجـــة لســـهولة فـــتح ســـم أمـــ90 - 80تتـــرك مســـاحة   7
 باب الثالجة.

يجــب أال تتصــاعد فــى المطــبخ روائــح كريهــة، فباإلضــافة للــى   8
أضــراروا الصــحية ف نهــا تعطــى انطبــاع ســيء عــة ربــة البيــت لذا مــا 
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صـــاد  أحـــد الغربـــاء ذلـــك فيجـــب أة يكـــوة شـــعار ربـــة البيـــت النظـــام 
 والنظافة فى المطبخ.

توابـــو قـــرب الموقـــد فـــى اتجـــاه يفضـــو أة توجـــد علـــب الملـــح وال  9
اليد اليمنى لربة المنزم وذلـك بغـر  سـهولة تناولهـا وقربهـا مـة أيـدى 

 ربة المنزم.

 
 

 يوضح  تصميم مطبخ عصرى    س 23   شكو
 اثاث المطبخ   وحدات التخزية   
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تصــنع  وحــدات التخــزية عــادة قطــع االثــاث تكــوة مــة الصــاج  •
 او الخشب او االلوميتام

 منخفضة بأدراج وحدات  تخزية •

 وحدات تخزية منخفضة زاوية •

 وحدات تخزية علوية خشبية علي الحائط •

 خامات اس ح التخزين :

 الرخام :
ويعتبر مة اكثر المواد المالئمة السـطح االعـداد فـي المطـبخ ويرجـع  

ذلك النه اكثر المواد صالبة و اقلها تـأثير علـي الرطوبـة و الحـرارة و 
 الفاتح لتغيير الوانه .ال ينصح باستخدام الرخام 

 الخشب : 
يفضو استخدام انواع األخشاب التي تتميز بالصـالبة وتتحمـو االبخـرة 
و الرطوبـــة وكـــذلك درجـــات الحـــرارة العاليـــة ومـــة انـــواع الخشـــب التـــي 
ـــــر  ـــــر اكث ـــــزاة    وتعتب ـــــي المطـــــبخ   االرو  وال يفضـــــو العمـــــو بهـــــا ف

ويكـــوة معامـــو االخشـــاب مالئمـــة نظـــرا لصـــالبتها وقلـــة الرطوبـــة فيهـــا 
االنكماش والتمدد فيها اقو مما يمكة ويمكة اة تستخدم بلونهـا الفـاتح 

 او تلوينها بأ  لوة اخر حسب الرغبة .
 الفورميكا :

ــــداخو   يمكــــة اســــتخدام الفورميكــــا فــــي كســــو وحــــدات المطــــبخ مــــة ال
باللصـــق ومـــة مميزاتهـــا انهـــا تعطـــي مســـطح المـــع  ســـهو  التنظيـــف 

ة الموجـــــودة فـــــي الخشـــــب ومـــــة عيوبهـــــا خـــــالي مـــــة العيـــــوب التقليديـــــ
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انفصــالها  فــي حالــة  ضــعف  او ســوء مــادة  اللطــق وفــي حالــة وجــود 
 رطوبة .

 االلومنيوم :
ويتميـز بانــه غيــر مســامي وبالتــالي فهــو اقــو  مالئمــة لبقــاء الحشــرات  

وكذلك مقـاوم للحريـق وـذا بخـال  قـوة تحملـه ومقاومتـه للميـاة  بصـفة 
 ا  جزء معيب منه اة لزم األمر .عامة مع سهولة استبدام 
 التهوية داخل الم بخ : 

 يوجد طريقتاه للتهوية داخو المطبخ وما س
وتتم عة طريق الفتحات فـي الحـوائط الخارجـة    التهوية ال بيعية  :

  النوافد ، البلكونات   ويكوة مـة خـالم وجـود مسـاحة للنوافـذ ال تقـو 
 كحد ادني مة مساحته األفقية   . %10عة 

التهويــة الصــناعية س     ووــي نوعــاة تهويــة فــوق موقــد النــار مباشــرة 
وتهويــة تشــمو المطــبخ كلــه تكــوة كافيــة الســتبدام و تجديــد الهــواء فيــه 
وتــتم التهويـــة الصـــناعية باســتخدام مـــراوح كهربائيـــة تعمــو علـــي تغييـــر 

 وتجديد الهواء في المطبخ .

 اآلتية : وعند تنظيم الم بخ يجب مراعا  االرشادات الهامة

 اة تكوة مساحته مناسبة •

 اة يكوة موقعه جيد ويسهو ترتيب االثاث و األجهزة فيه . •

 كمية الضوء الطبيعي و الهواء فيه كافية . •

ـــواب و الشـــبابيك مـــع  • مراعـــاة اة تناســـب امكـــاة االثـــاث و االب
 توزيع اثاث المطبخ واجهزته .
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د معرفـــة األجهـــزة الموجـــودة فـــي المطـــبخ قبـــو التصـــميم لتحديـــ •
 اماكنها مثو الثالجة و البوتاجاز و الغسالة و لوح الشطف .

اذا رســـمت خطـــا  يصـــو  اركـــاة المطـــبخ   حـــو  الغســـيو و  •
الثالجــة و البوتاجــاز   فانــك  تحصــو  علــي مثلــث العمــو وــذا 

 6,7 – 3,7المثلــث للعمــو يجــب اة يكــوة محيطــه حــوالى    
 م   ووذا المثلث يعتبر احد مقاييس كفاءة المطبخ .

اة يكوة المطـبخ فـي جهـة الشـمام الشـرقي او الشـمام الغربـي  •
الجغرافي لتجنب دخوم ابخـرة الطهـي داخـو الحجـرات االخـر  
واة يكـــوة فـــي الغـــرب او مجـــاوراة امكـــة  لحجـــرة الطعـــام او 
علـي األقـو فـي نهايــة  اقصـر  الطرقـات التــي تصـو الـي ركــة 

 م ويحـد اقصـي ال 2.30الطعام واال يقو عـر  المطـبخ عـة 
 م 1.85يقو عة 

الـــــي اوميـــــة التخطـــــيط الجيـــــد  2003وتشـــــير دراســـــة منـــــي مصـــــطفي 
للمطــــبخ للعمــــو علــــي رفــــع كفـــــاءة وانجــــاز ربــــة األســــرة الداء العمـــــو 
المطلــوب ويقلــو مــة االجهــاد والتعــب الــذ  يســببه اثنــاء ادائهــا للعمــو 
بداخلـــه حيـــث اة التنظـــيم للمطـــبخ يـــؤثر علـــي اداء ربـــة األســـرة نفســـيا 

فكلما كاة التنظيم الـداخلي للمطـبخ جيـد كلمـا زادت كفـاءة وفسيولوجيا 
ربة المنزم في ادارة االعمام المنزلية بداخله والعكس صحيح اذا كاة 
التنظيم ردئ فاة ربة المنزم تشعر بالضيق والملو اثناء ادائهـا العمـو 

 في المطبخ .
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  :Bath Roomلحمام ا (ب

ات الحديثـة فـى التصـميم الحمامس يفضو أة يكـوة الحمـام فـى االتجاوـ
بجــوار حجـــرة النـــوم، ال تفـــتح الحمامـــات علـــى الصـــالة بـــو تفـــتح علـــى 
ممـــر صـــغير مـــة حجـــرات النـــوم وفـــى المســـاكة االقتصـــادية غالبـــاس ال 
يوجــد ســوى حمــام واحــد وفــى االســكاة اللــوكس يكــوة لكــو حجــرة نــوم 

 حمام خاص ويجب أة ينظم الحمام بصورة ال توحى باالزدحام.

لتكليفات الصحية فى الحمام ونوعها وجودتها حسـب وتتفاوت ا
 مستوى المسكة وتكاليفه بصفة عامة.

تكمــة أوميـــة الحمـــام وأوميـــة نظافتــه فـــى أنـــه المكـــاة أو الفـــراغ  
الذى يـزاوم فيـه أفـراد األسـرة احتياجـاتهم البيولوجيـة والفسـيولوجية ووـو 
 يضــــم كــــو األدوات الخاصــــة بالنظافــــة الشخصــــية واألدوات الصــــحية
وأوـــم مكونـــات الحمـــام وـــى حـــو  لغســـو األيـــدى والوجـــه والمرحـــا  
لقضـــاء الحاجـــة وأدوات االســـتحمام وملحقاتهمـــا ثـــم يضـــا  مكمـــالت 
أخـــــرى للحمــــــام مثـــــو البيديــــــة والبـــــانيو والمرايــــــا ودوالب لحفــــــع أدوات 

 النظافة والشامبو والصابوة والمعجوة وغيره ودوالب لحفع الفو .
ـــوم الرئيســـية لة أمكـــة ويفضـــو تواجـــد حمـــام خـــاص لغر   فـــة الن

 وكذلك قرب غر  المنزم األخرى حمام  خر.
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 الموقع :

الوضع الجغرافي المالئم للحمامات وو الجنوب الشرقي ويفضو اة  
يكوة قريبا مة المطبخ وذلك لسهولة تجميع مواسير الصر  في 
االتجاه الحديث لتصميم المسكة   نجد اة الحمام وحجرة النوم ال 

 ة علي الصالة ومة االفضو وضع الحمام بجوار حجرة النوم .يفتحا

 األرضية :

وتعتبر السـيراميك وبـال  الموزايكـو مـة المـواد الجيـدة لالسـتعمام فـي  
ارضــيات وحــوائط الحمــام و تكســـي ارضــيات دورات الميــاه وحوائطهـــا 

م عـــادة بمـــادة  ال يمـــتص الرطوبـــة و  1.5علـــي ارتفـــاع ال يقـــو عـــة 
 تنظيفها و يفضو اة يكوة حتي السقف  . يسهو غسيلها او

اما البـانيو يتصـنع مـة الصـاج او الزوـر المطلـي بالصـيني و تسـتخدم 
البانيووــــات الصــــغير اذا كانــــت مســــاحة الحمــــام غيــــر كافيــــة ويوضــــع 

 البانيو في زاوية مة زوايا الحمام .
 االثاث :

 الــدواليب الحائطيــة وامــة جــدا فــي الحمــام مــع عــدم اغفــام مــا يضــفيه 
مــــة قيمــــة جماليــــة للحمــــام ويجــــب اة يكــــوة  االرفــــف والــــدواليب فــــى 
متنــــاوم اليــــد  حتــــي ال يصــــعب ترتيبهــــا واســــتخدامها و افضــــو مكــــاة 

 للدواليب وو وضعها فوق الحو  او تحته
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أمــا عــة تصــميم الحمــام ف نــه يوجــد عــدة عوامــو يجــب دراســتها  
ثــم عــدد  وطريقــة توزيــع األجهــزة الصــحية بداخلــه -أوالس حجــم الحمــام 

 األشخاص المستفيدية مة الحمام وصفاتهم وعاداتهم ...الخ.
 ويفضل عند تصميم الحمام بشكل سليم مراعا  ما يلى: 

يفضـــــو الـــــدخوم للـــــى دورات الميـــــاه والحمامـــــات عـــــة طريـــــق  -1
المـدخو الرئيسـى فــى المنـازم ذات الطـابق الواحــد أو عـة طريـق ممــر 

 نهاية الدرج فى األبنية ذات الطابقية.
يستحســـة وضـــع نوافـــذ الحمامـــات بشـــكو يســـهو معـــه االقتـــراب  -2

مـة النوافـذ لفتحهـا وا غالقهـا عنــد الحاجـة وأال يقـو ارتفـاع جلسـتها عــة 
 سم مة أرضية الحمام.130
يستحسااان وضاااع تجهيااازات الحماااام بشاااكل ال يتعاااارم فياااه  -3

 أجزاء هكه التجهيزات وبعضها البعم.
 وأجزاء الحمام هى:

   والبيدية ومقاساتهاالبانيو والمرحا 
 سم  أو حسب المكاة والطراز .75×  170البانيو  
 سم  أو حسب المكاة والطراز .45×  60مغسلة  
 سم  أو حسب المكاة والطراز .50×  70مرحا  شرقى  
 سم  أو حسب الطراز .35×  45مرحا  غربى  
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 ما يجب مراعاته عند تأثيث الحمام:
 قة تسهو عملية المرور ألفراد األسرة.ترتيب أدوات الحمام بطري  1
يفضو وجود مصدر لضاءة عامة باإلضافة للـى مصـدر لضـاءة   2

موجهـــة للمـــر ة علـــى الجـــانبية فـــوق حـــو  غســـيو الوجـــه واأليـــدى أو 
 توضع أعلى المر ة.

أة تكوة أرضية الحمـام غيـر منفـذة للمـاء وأة يختـار مـة الـبال    3
 أو السيراميك المقاوم للتزحلق.

يفضـــو أة تكـــوة الحـــوائط مـــة الســـيراميك أو القيشـــانى كـــالمطبخ   4
 تماماس لتحمو بخار الماء المتصاعد عند االستحمام.

قبــــو تركيــــب البــــانيو  الصــــحى  يفضــــو دوــــة الحــــوائط بمــــادة   5
 عازلة للرطوبة.

تختـــار خالطـــات وحنفيـــات ومحـــابس وصـــنابير ميـــاه مـــة نـــوع   6
 ب المياه.جيد حتى ال تتلف سريعاس وتتسبب فى تسر 

ســم  لحفــع 25 - 15يمكــة وضــع أرفــف ذات عمــق صــغير    7
ــــــى  األدوات الصــــــغيرة الخاصــــــة بالحمــــــام أو تحفــــــع فــــــى دواليــــــب أعل

 الحو  على جانبى المر ة.
ـــــع أدوات النظافـــــة بالحمـــــام وـــــو أســـــفو   8 لة أنســـــب مكـــــاة لحف

 الحو  داخو دوالب خاص.
 الممرات والمداخوس -6



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

123 | P a g e 

 

راغ الرئيســـى ليقـــود للـــى منطقـــة يصــمم المـــدخو األمـــامى أو الفـــ 
المنــزم المركزيــة ومــة األفضــو أة ينتقــو للــى فــراغ انتقــالى أفضــو مــة 

 انتقاله للى غرفة المعيشة مباشرة.
ولتحقيــق الفصــو بينهمــا يمكــة اســتعمام قواطــع جميلــة ونفعيــة  

وفــــى نفــــس الوقــــت تعمــــو كحــــاجز بينهمــــا  أو باســــتخدام خــــزائة ذات 
 جهة واحدة أو مة الجهتية. فتحات لالنتفاع بها لما مة
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 الفصو الثالثأسئلة على 

 عناصر المسكة الوظيفية
 ؟الشرو  واالعتبارات فى ترتيب األثاث أذكر  •
يجــب مراعاتهــا عنــد وضــع  التــى  مــوراشــرح اال  •

 ؟ خطة التاثيث

التاليــــــة عناصــــــر الوحــــــدة الســــــكنية تكلــــــم عــــــة   •
 بالتفصيو موضحا ما تشتمو علية كو عنصر س 

 نطقة النوم . م -

 منطقة المعيشة .  -

 فراغ االستقبام -

 فراغ الطعام. -

 منطقة الخدمات -

 المطبخ -

 الحمام -
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 الرابعالفصل 

 فى  التاثيث الداخلى مكمالت استخدام  
 تنسيق حجرات المسكة
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 الرابعالفصل أهداف 

التعر  على  استخدام مكمالت التاثيث   -
 نسيق حجرات المسكةالداخلى  فى  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

128 | P a g e 

 

 لمسكنمكمفت التاثيث ل
 مواد إنهاء الوحد  السكنية •

 أواًل : الجدران : 
توجد عدة أنواع لتغطية أو لنهاء الجدراة مثـو ورق الحـائط والـدوانات 

 والتكسيات الخشبية كما يليس
 ورق الحائطس     -أ

يضــيف ورق الحــائط شــكال جماليــا علــى الحجــرة وكــذلك يخفــى 
ـــا كـــاة نـــوع ورق الحـــائط و  اى نتـــوءات فـــى الحـــوائط ب خفائهـــا تحتـــه أي

الــذى ستضــعه فــى حجرتــك ف نــه يوجــد بعــ  القواعــد األساســية التــى 
يجـــب اتباعهـــا لتعليقـــه حيـــث يجـــب أة تتعـــر  علـــى األنـــواع المختلفـــة 

 لورق الحائط وطرق تعليقه. 
 حيث توجد عدة أنواع وأشكام منهس

 ورق سادة بجميع األلواة. -
 ورق مطبوع برسومات مختلفة. -
 ورق منقوش بالبارز والغائر. -
ورق مغطــــي بطبقــــة شــــفافة مــــة البالســــتيك ليغطــــي ســــطحا المعــــا  -

مصقوال ال يغسو وينظف بشكو دائم ووو معالج كيميائيـا ليكـوة مثبتـاس 
 ومقاوماس للبلو ليسهو تنظيفه.
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 الدوانات س  -ب

الطقـس الخارجيـة مة المعرو  أة البويات ال تتعر  لعوامو 
لذا  فهى  تعمر طويال والغر  مة اسـتخدام الـدوانات لـيس الـديكور 

 فقط بو لحماية السطح الذ  يوضع عليه أيضا،
ووـو لمــا المــع   إمااا دهااان زياات :والبويـات المنزليــة نوعـاة س  

أودهااااان   أو نصــــف  المــــع أو غيــــر المــــع ولكــــو منهــــا اســــتخداماته 
 البفستي  .

 جد أن : اما دهان الزيت فن
 البويات غير الالمعة لتشطيب الحوائطس -
ــــات نصــــف  الالمعــــ - ــــواب والشــــبابيك النهــــائى للتشــــطيب  ةالبوي لألب

 الخشبية.
والبويــــات الالمعــــة تســــتخدم علــــى األســــطح المجهــــزة تجهيــــزاس جيــــدا  -

 بغر  الديكور.
فيتميـــز بســـرعة  جفافـــة  وســـهولة اســـتخدامه  أماااا دهاااان البفساااتي  :

ولة وسعره  الرخيص  ويوجد منـه الالمـع ونصـف الالمـع ورائحته المقب
 والمطفي  غير الالمع .
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 ثالثًا: األرضيات:
األرضـــيات وـــى أســـطح أفقيـــة تتحمـــو قـــدرا  مـــة أثـــر  لحركـــة 
األدوات واألجهـــزة بـــالمنزم، ونقـــو األثـــاث ،  كمـــا أنهـــا تتحمـــو حركـــة 

تحمـو األفراد عليهـا، باإلضـافة للـى أنهـا تعتبـر عازلـة ضـد الرطوبـة وت
معظــم مــا يتعــر  لــه المنــزم مــة التآكــو واالقــذار ، لــذا فــ ة اختيــار 
االرضــية  المناســبة يســتحق تخطيطــا مســبقا وواعيــا ألة وــذا يمكــة أة 
يــوفر نفقــات صــيانتها أو اســتبدالها عــالوة علــى االســتمتاع باألرضــية 

 المختارة.
وتختلف نوع األرضيات األساسية المستعملة مة مسـكة ًخـر 

ختلفـــت خـــواص كـــو  نـــوع مـــة أنـــواع األرضـــيات فيجـــب أة و مهمـــا ا
تكـــــوة مـــــة خامـــــة نوعهـــــا جيـــــد، ومتالصـــــقة عنـــــد التركيـــــب وال يوجـــــد 

 فراغات بينهما.

 األرضيات  وتكسية  مفروشات ** 

 تكسية األرضيات :اوال :  

تتعـــدد خامـــات التكســـية وتتعـــدد طريقـــة اختيارنـــا لهـــا  حســـب المكـــاة  
ة ومـــة وـــذه األنـــواع لفـــرش األرضـــية لـــيالئم التصـــميم الـــداخلي للمســـك

 بالمسكة الحديث.
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 -األرضيات : تكسية خامات 
  
 :األرضيات الخشبية والمصقولة  

تعتبر وـذه الخامـات مماشـية للموضـة وعمليـة ولكنهـا منفـذة للهـواء 
البارد وللضوضاء وال يمكة فرشها فى المطابخ والحمامـات بسـبب 

ــــــة ومــــــة ســــــلبياتها صــــــعوبة لصــــــال ح أى خــــــدوش المــــــاء والرطوب
 بسطحها. 

 األرضيات الخشبية:ومن  
الخشب الموسكي س ويمتـاز بقلـة التكـاليف عـة أيـة أرضـية خشـبية  •

 أخرى وكذلك سرعة تنفيذوا ومتانتها .

الخشب الباركيةس ووو يمتاز بدقة  وجمام منظره وقدرتة  على أة  •
 يتماشى مع كثير مة الديكورات.

صـــعبة التآكـــو، وتســـتخدم  وتصـــلح األرضـــية الباركيـــة مـــع  االســـطح 
ـــو  لعمـــو  ـــزاة أو  الجـــازورية  أو المـــاووجنى والبل خشـــب األرو او ال

 الباركيه.
واألرضيات الباركيه لما عبارة عة ألواح مستطيلة وتوضـع علـى ويئـة 
ـــع أو  ســـبعات  وثمانينـــات ووـــو أكثـــر متانـــة وثـــراء أو علـــى شـــكو مرب

 على شكو المسدس والمثمة.
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ال يحتــاج للــى كميــات كبيــرة مــة باركيــه لصــق  دركــش  ووــو  •
 األخشاب.

ونتيجة للتقدم  العلمي تم التوصو للى تكسيات حديثة لألرضـيات مـة 
 أوم مميزاتهاس

 الرجوعية  المقاومة للضغو  .
 مقاومة عوامو البر  أو التآكو. -أ

 تقلو التعب  عند السير عليها. -ب

 خافضة للصوت . -ج

 معظمها ردىء التوصيو  للحرارة والضوء -د
  األرضيات:  فرشثانيا : 

فـــرش األرضـــيات مســـاحة أكبـــر مـــة أى عنصـــر  خـــر فـــى  يحتـــو
تصــميم ديكــور المنــزم وكــذلك يحتــاج ميزانيــة ضــخمة لشــرائه ومــع 
ذلـك يـتم لغفالـه فـى خطـة التصـميم العامـة وقـد يرجـع ذلـك للــى أة 
مفروشـات األرضــيات تفــرش علــى األر  تحــت قــدميك فــال تعتقــد 

ب أة أوم مـا أنها تبلخ وذه الدرجة مة األومية وفى الواقع أنه يجـ
 تفكر فيه عند عملية التأثيث وو وضع واختيار فرش لألرضيات. 

 

 



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

133 | P a g e 

 

  -نصائح هامة الختيار فرش األرضيات :

عنــدما تفكــر فــى اختيــار فــرش أرضــيات فــى أى مكــاة فــى المنــزم 
البــــد مــــة أة تفكــــر فــــى اســــتعماالته وعلــــى أســــاس ذلــــك تســــتخدم 

 الفرش المناسب. 

بــــية أجــــزاء المنــــزم مثــــو  فلــــو كــــاة وــــذا المكــــاة أساســــى للمــــرور
الممـــــرات والطرقـــــات فـــــاختر الفـــــرش الـــــذى ال يحتـــــاج للـــــى عنايـــــة 
خاصــة ليتحمــو المــرور عليــه كثيــراس دوة أة تبــدو عليــه أى بقــع أو 

 أتسا . 

يمكنـــك لعطـــاء شـــعور باالســـتمرارية واالتســـاع لذا فرشـــت ســـجاجيد 
مة نفس النوع فى كو أنحاء المنزم ومة األفضو أة تكوة درجـة 

 نها محايدة. ألوا

أمــا الغــر  التــى تكــوة اســتعماالتها متعــددة فتقســم ألنــواع مختلفــة 
مــة فــرش األرضــيات حســب كــو اســتخدام فمــثال لذا كنــت تســتخدم 
الغرفــة كغرفــة طعــام وغرفــة جلــوس حيــث يمكــة فــرش ســجادة فــى 
المكاة الذى تستخدم مة الحجرة كغرفة جلوس وال تفـرش شـك فـى 

 المكاة المستخدم للطعام. 
نـــد الشـــراء ال تقـــوم بشـــراء مفروشـــات تجعلـــك تنزلـــق عنـــد الســـير ع

  ومة انواع الفرش لالرضيات ما يلى س  على أرضية ناعمة
 لسجاد: ا -أ=
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يعتبــر الســجاد مــة أكثــر أنــواع فــرش األرضــيات ثــراء ، وــذا باإلضــافة 
 .للى أنه غني جدا في مظهره العام واستخداماته المختلفة

ات قيمة فنية عالية لما تمتـاز بـه مـة دفـك وتعتبر األرضية السجاد ذ 
ومظهر متعدد التأثيرات كذلك ف نه متعدد  الطرز  والزخار  والجـودة 
فنجــد أنــه كلمــا زادت عــدد العقــد فــي الســنتيمتر  المربــع  ارتفعــت قيمــة 
السجاد مة الناحية المادية وارتفعت بالتالي قيمة األرضية مة الناحية 

 الفنية.
 -،  أفغانســــتاني  ، ايرانــــى  شــــبراو  ،  تبريــــزى ومــــة أنــــواع الســــجاد 

س وأرقــاوم جــودة وــو الســجاد األيرانــي لمــا يمتــاز بــة   حــديث  ، ســادة 
 مة  جودة الصناعة ودقة الزخار  وجمام التصميم ، 

وتتبع طريقتاة في صـناعة السـجاد لحـداوما  ليـة والثانيـة يدويـة، ووـذه 
يمتر  صــعبة مــة  الناحيــة الطريقــة   اليدويــة   عــدد العقــد فــي  الســنت

الفنيـــة  أو الجماليـــة عـــة الطريقـــة اًليــــة وكـــال النـــوعية يبـــاع بــــالمتر 
 المربع.

وتصــنع الســجاجيد ذات القيمــة العاليــة مــة الصــو   الخــالص أو مــة 
الحريــر، ونظــراس لتعــدد الزخــار  والطــرز فــي الســجاد ف نــه يجــب الــربط 

األرضــــية مــــع  فــــي تصــــميماتها المختلفــــة بــــية األثــــاث المتماشــــي مــــع
 .الحوائط واألسقف 

في حالة الغر  الصغيرة يفضو اختيار السجاد   ذى االلـواة الفاتحـة  
الصــغيرة النقــوش او قــد تشــغو الســجادة حيــز مــة الحــائط للــى الحــائط 
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المواجـــــه فتعمـــــو علـــــى األحســـــاس علـــــى التكامـــــو والوحـــــدة وتســـــتخدم 
تزيـــد مـــة المشـــايات الصـــغيرة فـــي تقســـيم االمـــاكة  التـــي توضـــع بهـــا و 

 جمام قطع األثاث التي بجانبها  وتحدد أماكة النشا .

 كيفية اختيار السجاد 
أصــبح األة فــرش الســجاد غيــر مواكــب للموضــة ولكــة توجــد دالالت 
علـــى عودتـــه األة لألســـتخدام مـــرة أخـــرى وال مبـــرر للدوشـــة فـــى ذلـــك 

 فالسجاد يبعث على الراحة والد ء وبالتالى

ـــــى يكـــــوة و  • ـــــا  اختـــــر الســـــجاجيد الت جههـــــا الخلفـــــى مـــــة األلي
 الصناعية ليناسب فرشه فى أماكة مختلفة. 

يجــــب شــــراء ســــجاجيد ذات بطانــــة تحتيــــة جيــــدة ألة البطانــــة  •
 الرخيصة تؤدى للى تلف السجادة الغالية  .

 يمكة صبخ السجادة القديمة بدال مة شراء أخرى جديدة.  •
  الموكيت : -ب

اس لعطائهــا الجــو نــوع حــديث مــة الســجاد ولكــة بدرجــة أقــو علــى أســ
الغنـــي المطلـــوب، ووـــو يســـتعمو لتغطيـــة األرضـــيات مـــة الحـــائط للـــى 
ـــى  الحـــائط ويســـتعمو فـــي صـــاالت الطعـــام وحجـــرات النـــوم ويثبـــت عل

 األرضية سواء كانت بالطا أو خشبا أو غيروا.
ومة عيوبه حدوث تمزقـات و ثـار ال تمحـى نتيجـة وضـع قطـع  

 اًثاث الثقيو علية.
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ت باشــكام والــواة متعــددة متميــزة تــتالئم مــع جميــع كمــا ويتــوفر الموكيــ
 الحجرات فى المنزم .

ويصـــنع الموكيـــت مـــة فســـكوز الرايـــوة او مـــة الصـــو  ذو الـــوبرة او 
بدوة وبرة ووذا النـوع يعطـى احسـاس بالفخامـةووناك انـواع تصـنع مـة 

نايلونولــــة خلفيــــة مــــة المطــــا   ℅ 100النــــايلوة حيــــث تكــــوة بنســــبة 
 ت والليونة .الرغوى العطاء الثبا

 -فوائد الموكيت :
 تقليو الضوضاء فى الحجرات المزدحمة . •
 اعطاء الد ء للمكاة حيث انة عازم للحرارة . •
 مانع  للضوضاء والصوت . •

 رخيص الثمة . •
 عيوب الموكيت  •

o صعب التنظيف 
o  يفقد مظهرة وجمالة بسرعة 

 اقو درجة فى الرجوع عة السجاد . •
 :استخدام الكليم 
أيضا أفضو طريقة لتمهيد األرضية وعمو منطقة مريحـة تعتبر الكليم 

تصلح للسير أو الجلـوس عليهـا ولكـة مـا الفـرق بـية السـجادة والكلـيم، 
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يعتقــــــد الــــــبع  أة المصــــــطلحية يــــــدالة علــــــى نفــــــس الشــــــك وأنهمــــــا 
يستخدماة فى نفس الموضع علـى الـرغم مـة أة الـبع  أطلقـوا كلمـة 

قـــو والســـجادة وـــى مــــا م أو أ1.8× م 1.2 كلـــيم  علـــى فـــرش أبعـــاده 
 أكبر مة ذلك. 

والكلــيم متعــدد األســتخدامات حيــث يســتخدم كالســجادة لتغطيــة األر  
 وتستخدم أيضا للزينة. 

ويفضو اختيار أغطية األرضـيات القويـة مـة مـواد طبيعيـة مثـو الكلـيم 
 او غيره أو مة أنسجة صناعية حديثة. 

o :الفنيل-  
بهجـة وكونـه عمليـاس ولكنـه يتميز نسـيج الفنيـو بألوانـه الزاويـة الم

 يتمزق بسهولة. 
 الم اط :  •

يعتبر الفرش المصنوع مة المطـا  صـعب التمـزق كمـا أنـه لـه 
القــــدرة علــــى امتصــــاص الصــــوت فــــال ينتشــــر فــــى كــــو أرجــــاء 

 المكاة ويتوفر منه ألواة وأشكام متنوعة.

 مشمع األرضية:  •

تعــيش وــذه المفروشــات أطــوم مــة مفروشــات الفنيــو ولكــة ال 
فرشــها، كمــا أنهــا عرضــه للتشــقق لذا تــم التعامــو معهــا يســهو 
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بطريقة عشوائية أو خاطئة وبمعنى  خر وذه المفروشات غيـر 
  مقاومة للماء بخال  البال . 

  -بفط السيرامي : - •

تتميــز بالصــالبة والبقــاء لفتــرة طويلــة وتعتبــر أيضــاس حــالس عمليــاس 
ت والمطـابخ لألماكة التى تظو مبتلة لفترة طويلة مثو الحمامـا

ولكة تنبعث منه برودة شـديدة فـى الشـتاء والبـد مـة التأكـد مـة 
 أة الطبقة التى تحت السيراميك مقاومة للرطوبة قبو تركيبه. 

ويوجــد منــه الرخــام الطبقــي جرانيــت  والبرالتــو  وكــذلك  الرخااام: 
 الرخام التجميعى   تراكبات  والرخام الصناعي.

ومنـــــه أنـــــواع عديـــــدة فـــــي األرضـــــيات مثـــــو الـــــبال   الااااابفط  : 
السنجابي  المصنوع مة البالستيك  كسـر  الرخـام، والموزايكـو 

 والقيشاني الخاص باألرضية.
 األسقف :  : اً لثثا

خالم القرة الماضي كاة السقف أكثر األجـزاء عنايـة بالزخرفـة وكـاة 
طريقــة  المجســم، أمــا اًة فتعــالج األســقف ب جــصيغطــي بطبقــة مــة ال

حديثـــة مثـــو الـــدوانات المركبـــة  ووـــي تناســـب المســـتويات االقتصـــادية 
المختلفــة  وذلــك للبســاطة ورخــص التكــاليف  ، وتوجــد االنــواع العازلــة 

 للصوت واأللواح المصنعة مة البالستيك سالم.
 



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

139 | P a g e 

 

 (فرش الحوائط:)  رابعا  : 

 الستائر س

ضــــفاء تعتبــــر الســــتائر مــــة الوســــائو الهامــــة فــــي تجميــــو المســــكة و   ا 
الرونق في أرجائه كمـا أة السـتائر عامـو وـام فـي تـوفير الخصوصـية 
وتــوفير الهــدوء وخاصــة األنــواع الســميكة منــه عــة طريــق تخفيــف حــدة 
الصــوت، كمــا أنهــا  عامــو وــام فــي الــتحكم فــي كميــة الضــوء الــداخلي 

 للحجرات  وتخفيف  انتشار األتربة.

ما نعـود  للمنـزم أة الستائر تعطى جاذبية وسحراس للمنزم، فعند
بعد يوم طويـو وشـاق فـى العمـو المروـق ونغلـق السـتائر فكأنمـا أغلقنـا 
بابـــاس للعـــالم الخـــارجي بـــو وحصـــرنا ألنفســـنا فـــى عالمنـــا الخـــاص ووـــو 
المنـــزم ، وعنـــدما نســـتيقع صـــباحاس ونفـــتح الســـتارة فكأنمـــا نرحـــب بعـــالم 

 جديد. 
والســتائر أيضــا عامــو وــام فــي فصــو بعــ  المنــاطق األخــرى  

لحجب الرؤية مة الخارج وتستخدم فـي بعـ  األوقـات إلخفـاء بعـ  
 العيوب المعمارية وعيوب النوافذ.

 الشروط التي يجب مراعاتها عند شراء أقمشة الستائر 

 -عند اختيار اقمشة الستائر يجب مراعا  ان : والأ

اختيــار اقمشــة الســتائر مــة حيــث الــوزة والســعر والخامــات  •
 م وموقع الشباك .والحجم يتم بناء على حج
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 على اساس مقاومة البهتاة والتلف . •

 ثبات االبعاد. •

 مقاومة االحتراق . •

 أة تكوة سهلة التنظيف والغسو. •
 ال تحتاج للى كى بعد غسلها. •

 أة تكوة خفيفة الوزة. •

 أة تكوة حسنة التدلي. •

 أة تكوة ألواة ثابتة ال تتأثر بضوء الشمس . •

 ال تنكمش وغير مطاطية عند الغسيو  •

 عايير اختيار الستائر: م

البـــد مـــة التفكيـــر فـــى شـــكو النافـــذة ونوعهـــا قبـــو اختيـــار نـــوع  •
 الستارة وشكلها. 

البـــد وأة نضـــع فـــى اعتبارنـــا طريقـــة فـــتح النافـــذة فمـــثال تحتـــاج  •
نافــذة البلكونــة للــى فــتح الســتارة بالكامــو مــة كــو جانــب حتــى 

 نتمكة مة فتح النافذة بسهولة. 

 يفضو استعمام الستائر. ه اللو كانت الغرفة مظلمة ف ن •
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لذا كاة الجيراة يتطفلـوة بـالنظر لليـك يمكـة اسـتخدام السـتائر  •
 األلومنتيام التى ال يرى مة الخارج مة بالداخو عند فتحها. 

 البد مة فتح النافذة كو يوم وأة تستنشق الهواء النقى.  •

يفضـو شـراء أعـداد مـة األمتـار كافيـة مـة النـوع الـرخيص عــة  •
ــــذلك فتكــــوة  شــــراء أعــــداد ــــوع الغــــالى ل ــــى مــــة الن ــــة ال تكف قليل

األمتــــار الكافيــــة لعمــــو الســــتائر التــــى تفــــى بوظيفتهــــا ضــــعف 
 عر  النافذة التى تغطيها على األقو. 

  -أشكام للستائر س

يفضــــو اســــتخدام األنــــواع األخــــرى مــــة الســــتائر غيــــر الســــتائر 
ز العاديــة ويرجــع ذلــك لســهولة تنظيفهــا ووــى معلقــة فــى مكانهــا وتتميــ

وذه السـتائر بعـدة مميـزات فهـى تمكنـك مـة الـتحكم فـى الهـواء الـداخو 
للغرفة وتـوفر االحسـاس بالخصوصـية ووـذه السـتائر الخارجيـة للضـوء 

 متاحة بخامات مختلفة متعددة مة البامبو والخشب والمعدة.

 -الستائر المزود  ببكر : -1 
 يعتبـــر وـــذا النـــوع أبســـط أنـــواع الســـتائر ووـــو عبـــارة عـــة قطعـــة
مســـطحة مـــة القمـــاش أو الفنيـــو ملفوفـــة حـــوم قضـــيب يمكـــة تحريكـــه 

 ألعلى أو ألسفو أو مة خالم بكرة بسيطة. 
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  -الستائر األكورديون : -2
تشــبه النــوع األوم عنــد غلقهــا ولكــة عنــد فتحهــا ألعلــى تشــكو 
ثنيـــات مـــة  لـــة األوكورديـــوة، كمـــا تناســـب المنـــزم العصـــرى الحـــديث 

 بشكلها الهندسى البسيط. 
  -الستائر الشيش : -3

تتكوة مة شـرائح أفقيـة مكـة فتحهـا أو غلقهـا وتـوفر مسـتويات 
مختلفة مة الضـوء والظـو عنـد تحريـك شـرائحها ألعلـى وألسـفو وعـادة 

 تكوة مة الخشب أو البالستيك أو األلومنيوم. 
 -الستائر الدرابيه : -4

يجمع وـذا النـوع خصـائص مختلفـة مـة نـواعية مختلفـية حيـث 
مثو السـتارة العاديـة ولكنهـا تعمـو بطريقـة السـتائر اًخـرى التـى تتدلى 

ــــة المفخمــــة وينســــدم نســــيجيها  ــــز بالكشكشــــة والزين ســــبق ذكروــــا وتتمي
 بكثافة فجأة عند فتحها. 

 -الستائر المعتمة :
تســتعمو الســتائر المعتمــة فــى الشــباك المكشــو  ، ووــى تكــوة 

اخـذ وضـع افقـى او يب تدخلفية للستارة الشفافة ، ووى عبارة عـة سـدا
وضــع راســى ، ووــى ســهلة االتســا  وتحتــاج الــى عنايــة النهــا تحجــز 
كمية اكبـر مـة الضـوء وكـذلك االتربيـة ، كمـا انهـا مزعجـة عنـد غلقهـا 

 وفتحها واذا استعملت بمفردوا يكوة شكلها غير جيد .
يب االفقيـــــــة الة العنايـــــــة بهـــــــا ســـــــهو دتفضـــــــلو الســـــــتائر ذات الســـــــدا

 واقتصادية .



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

143 | P a g e 

 

 
   س اشكام ستائر 24 شكو  

 
   س يوضح اشكام للستائر 25شكو  

 
  -أهمية وفوائد المفروشات :
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 اعطاء القيمة الجمالية مة حيث التصميم والشكو واللوة . .1
 اعطاء الحماية الالزمة للبيت . .2
 اعطاء الد ء. .3

 اعطاء الراحة . .4

اعطــاء الخصوصــية للحجــرة حيــث اة الشــبابيك المكشــوفة  .5
 وة ستائر .اليمكة تغطيتها بد

 اعطاء الضوء الخافت واظالم الحجرة . .6
 اعطاء قيمة للحجرة. .7

 -العناية بالستائر :

خـــــالى مـــــة    قضـــــيب التعليـــــق   المحافظـــــة علـــــى القضـــــيب -1
 االتربة بتنظيفة بالفرشاة .

تنفي  االتربة عـة السـتائر الثقيلـة بواسـطة ملحقـات المكنسـة  -2
 الكهربائية .

ـــــة باســـــتمرار بمشـــــاكو الســـــحب ح -3 ـــــث تهـــــذب الحـــــوا  العناي ي
 باستمرار وتكفيف اى جزء يتم احتكاكة .

 ثانيا البياضات
ووـــى عبـــارة عـــة اغطيـــة متحركـــة يمكـــة تغييروـــا بســـهولة  ، تســـتعمو 
ـــة ، ووـــى تحمـــى االثـــاث مـــة االتســـا   ـــى الكراســـى المنجـــدة والكنب عل
وتعطــــى مظهــــر أنيــــق للحجــــرة وتحتــــاج الــــى عنايــــة خاصــــة باســــتمرار 

مــة الكراســى ، كمــا انهــا تحتــاج الــى صــيانة  لســهولة اتســاخها وترولهــا
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باســتمرار ، لــذلك فمــة الممكــة تغييروــا صــيفا وشــتاء وبالتــالى تعطــى 
 الحجرة التى توضع فيها منظرا أنيقا .

 :أقمشة البياضات 
ـــة  يعتبـــر القطـــة مـــة افضـــو االقمشـــة للبياضـــات والتـــى تتطلـــب المتان

بـــر مـــة الناحيـــة والمرونـــة بجانـــب مقاومتـــة لالســـتهالك والتمـــزق ، ويعت
االقتصادية باالضافة الى الشـيت والكريتـوة وومـا اقـو عرضـة للتمـزق 

 واكثر مقاومة لالحتكاك ومة مميزاتها س
 التساعد على نفاذية االتربة الى القماش المنجد . -1
 مقاومة الكرمشة بدرجة كبيرة ، -2
عنــــد اختيــــار اقمشــــة البياضــــات يجــــب اة تتناســــب مــــع جــــو  -3

 بها الحجرة وتناسق االلواة 

اقمشــة البياضــات قــد يكــوة ســعروا متقــارب مــع ســعر قمــاش  -4
 التنجيد .

احيانـــا يســـتخدم اغطيـــة مـــة النـــايلوة ليســـهو غســـلها .كمـــا قـــد  -5
تســتخدم احيــاة اغطيــة خاصــة لظهــور الكراســى لتحميهــا مــة 

 االتسا  .

 -التنظيف والعناية س
 التنفي  والتسوية باستمرار  واالصالح الى تلف يوجد . -1
 رشة او المكنسة الكهربائية .استعمام الف -2
 التنظيف الجا  او الغسيو عند الحاجة . -3
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 : cusbicnالوسائد ) الخدديات الصغير  (  

تستخدم الخدديات لراحة الكراسى والكنب واضافة فخامـة ولـوة وشـكو 
للكراسى والمقاعد وقد تكوة جزء منها او تكوة متحركة وفى حالـة اذا 

 اية والصيانة والتنظيف باستمراركانت متحركة فانها يلزم العن
الوسائد عبارة عة حقيبة مة القماش محشوة بشك ناعم مة القطـة أو 

لرغــــوى أو الكاوتشــــوك الرغــــوى وتختلــــف طريقــــة اعى ااألســــفنج الصــــن
الحشــو حســـب المتـــوافر مـــة الخامــات  وحســـب المظهـــر المطلـــوب او 
ة وــى تصــمم بحيــث تحشــى بــالريش ويجــب اة تتوافــق الوانهــا مــع الــوا

 .الكراسى والكنب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   س  يوضح اشكام  الخدديات26شكو  
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ــــة الخــــدديات تصــــمم بحيــــث يمكــــة تثبيتهــــا بواســــطة سوســــتة او  اغطي
 ازرار .

 -التنظيف والعناية  :
تغييــر االغطيــة والغســيو  –التصــليح عنــد الــزوم  –التنفــي  المســتمر 
 الجا  او الرطب .

 نضع فى االعتبار ما لى  وألختيار قماش التنجيد البد مة أة
اســتعمام األقمشـــة ذات الملمــس الخشـــة غيــر مريحـــة  -الملمــسس -1

فــــى الجلــــوس عليهــــا وقــــد تتعلــــق أوباروــــا بــــالمالبس كمــــا أة األقمشــــة 
الناعمـــــة جـــــداس تجعلـــــك تنزلـــــق عليهـــــا وبـــــذلك يجـــــب اختيـــــار القمـــــاش 

 المسامى حتى ال يسبب العرق . 
  -المفءات واكياس المخدات : 

ارة عــة أغطيــة وأكيــاس مخــدات تشــمو متعلقــات الســرير مــة ووــى عبــ
مفروشــات ، وتصــنع اقمشــة المــالاءات واكيــاس المخــدات مــة القطــة 

 او البولى استر ويمكة صناعتها مة الحرير والنايلوة 
  -الب ا ين :

 = -يوجد انواع من الب ا ين :
 -البطاطية العادية س –أ 

االكريلـك او البـولى  ووى غيـر منسـوجة وعـادة تصـنع مـة الصـو  او
 استر او مزيج منهم مع النايلوة .

بطـــاطية االكريلـــك  ووـــى متوســـطة الـــثمة واخـــف فـــى الـــوزة   -1
 وتعطى الدفك.



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

148 | P a g e 

 

ــــك متينــــة ومالئمــــة اال انهــــا   -2 بطــــاطية البــــولى اســــتر واالكريل
 تكوة وبرة اثناء االستعمام .

 صعبة الغسيو وتغسو جا  . -البطاطية الصو  س -3

 ادية مة انسب البطاطية وامتنها .تعتبر اتلبطاطية الع

  -الب ا ين كات الخاصية الحرارية : –ب 
 –يمكـــة غســـلها  –التتحمـــو مثـــو البطـــاطية العاديـــة  –خفيفـــة الـــوزة 
 مرتفعة السعر .
  -مفارش المائدة س

تصنع عادة مة القطة او الكتاة او الرايوة او البـولى اسـتر او مـزيج 
 مة تلك المواد.
 دانتيال مة اغلى الخامات المستخدمة لهذا الغر  .ويعتبر الكتاة وال
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 الصور :
 واعد التي يجب مراعاتها عند استخدام الصور :الق    

 اختيار االطار المناسب س  -1

اة اختبار االطار المناسب للصورة يزيد مة 
قيمتها الفنية وتأثيراتها الجمالية و تتوافر في 

مة الخشب او  األسواق انواع مختلفة مة االطارات
المعدة او البالستيك ومختلفة  في اسعاروا عة 
بع  حسب رغبة واختيار افراد األسرة ومناسبة 

 لصورة و الغر  التي تستخدم له .
 اختيار المساحة المناسبة للصورة س  -2

تتحدد  مساحة الصورة الكلية بحجمها ووي  
محاطة باالطار ويجب مراعاة اة يتناسب المساحة 

ورة مع مساحة الجدار الذ  تعلق عليه الكلية للص
ويفضو في حالة المساحات الصغيرة استخدام 

 صورة صغيرة الحجم و العكس صحيح .
 اختيار األلواة المناسبة س  -3
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يجب اة يوضع في االعتبار اختيار احد  
الصور لتجميو منطقة المعيشة اة تناسب األلواة 

السائدة بها مع كو مة الجدراة و الستائر 
فروشات ، فليس  مة المستساغ  مثال  اة والم

اللوة  ماتوضع صورة كبيرة علي لوحة حمراء بين
السائد في حجرة المعيشة وو اللوة االخضر  او 
البني ويفضو وضع الصورة الزاوية في حجرة 
المعيشة اة تتناسب مع االثاث والمفروشات و 

الجدراة بها    مع  الواة وادئة    ، حيث يجب 
مو التوازة و االنسجام عند استخدام مراعاة عا

 الصورة مع المكاة .
 اختيار المكان المناسب لوضع الصور :

اة ابسط مكاة لوضع الصور وو ما كاة فوق قطعة اثاث  •
رئيسية في منطقة المعيشة كأة تكوة اريكة او كرسي كبير 
بمكاة او منضدة او فوق دوالب منخف  االرتفاع حتي 

ح ويراعي اة تعلق الصورة في يمكة رؤية الصورة بوضو 
منتصف منطقة االثاث وتكوة بعيدة عة النوافذ حتي ال 

 تحجب النافذة عند الفتح .
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o  يعتبــر تعليــق الصــور فــى مكــاة عــالى مــة الحــائط مــة
أكثــر األخطــاء شــيوعاس بــية النــاس ممــا يســبب األلــم فــى 
الرقبــة أثنــاء النظــر الييهــا ولــذا البــد مــة تعليــق الصــور 

 نظر أو تحته لسهولة النظر اليه. على مستوى ال

o  ــــالتفكير فــــى األمــــاكة التــــى يمكنــــك يبــــدا وــــذا العمــــو ب
رؤتيهـــا كثيـــراس فمـــثالس فـــى حجـــرة المعيشـــة حيـــث قضـــاء 
معظـــــم الوقـــــت حـــــاوم أة تعلـــــق الصـــــور فـــــى مســـــتوى 

 نظرك وأنت جالس. 

o  كذلك عنـد تعليـق الصـورة فـوق قطعـة أثـاث أريكـة مـثالس
بـــية الصـــورة وقطعـــة  اومـــدفأه فـــال تجعـــو مســـافة كبيـــرة

ال ستصبح الصورة كأنها معلقة فى الفضاء.   األثاث وا 

o  بالنســـــبة لحجـــــم الصـــــورة البـــــد أة يـــــتالئم حجمهـــــا مـــــع
 مساحة الحائط. 

o  لذا أردت تخصيص حائط لتمالءه بالصور 

o  ــــى ــــدأ بتعليــــق مجموعــــة الصــــور الت فحــــدد منتصــــفه واب
 لديك. 

o  بوجــــه عــــام يجــــب مراعــــاة تعليــــق الصــــور ذات الطــــابع
لرقيق مثو الصور الملونة بألواة فاتحة أو ألواة الماء ا



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

152 | P a g e 

 

علــى حــائط مــدووة بــألواة خفيفــة فاتحــة باإلضــافة للــى 
 وضعها فى برواز لونه فاتح 

o  أمــا بالنســبة للصــور التــى تتميــز بــاأللواة الجريئــة مثــو
اللوحــــات الزيتيــــة فتوضــــع فـــــى بــــرواز مزخــــر  يكـــــوة 

اعــــاة مالئمــــاس لهــــا  علــــى حــــائط داكــــة عمومــــا يجــــب مر 
األضاءه حوم الصورة أو اللوحـة حيـث يعتبـر وـذا أوم 
الخطــوات التــى يجــب لتباعهــا عنــد تنظــيم القطــع الفنيــة 

 ومنها الصور. 

o  أيضا لذا كانت الصـورة فـى مواجهـة النافـذة وأنـه زجـاج
النافــذة يعكــس الضــوء أو األضــاءة تــنعكس علــى بــرواز 
الصــورة فـــال تظهــر الصـــورة فيجــب وضـــعها فــى مكـــاة 

  أخر .
 

 

 

. 
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 الرابعاسئلة على الفصو 

 
 عر  مكمالت التاثيث ؟ -

 وضح انواع المكمالت التى تستخدم فى التاثيث ؟ -

 اشرح المكمالت التالية س -

 –البطـــــــــاطية  –الخـــــــــدديات  –الوســـــــــائد  –الســـــــــتائر 
 الصور ؟

 –الــبال   –تكلــم عــة اســتخدام المــواد التاليــة   الرخــام  -
 ؟السجاد والكليم فى المنزم  
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 المراجع

  سلسـلة 1998الدار العربية للعلوم مركز التعريـب والبرمجـة   -1
 الديكور أفكار لمعالجة لنارة المنازم.

 -وتجهيــزة  دليــو تأثيــث المنــزم 2006أيمــة ســليماة مزاوــره   -2
 .والتوزيع  للنشر العلمية دار يافا

 س مـدخو 2004ليلـى حجـازى نشـيوات   –يماة زاوـره أيمة سل -3
 دار المناوج للنشر والتوزيع األردة. -للى االقتصاد المنزلى 

 - س نباتات الزينـة المنزليـة 1994أبو دوب محمد أبو دوب   -4
 الريا . –دار المريخ 

 س  تاريخ األثاث عبر العصور  2008أيمة سعدى محمد   -5
 ر والتوزيع.مكتبة المجتمع العربى للنش - 1 

     اثر  2008امو اسماعيو عبدالجواد ابو خليو      -6
التصميم الداخلي لمسكة محدود  الدخو علي انجاز ربة 

رسالة ماجستير ، جامعة ،  -’األسرة لمهام العمو المنزلي 
 المنوفية .

       اثر البيئة 2006ايماة عبده السيد المستكاو        -7
طقة المعيشة لألسر حديثة السكنية علي تأثيث وتنسيق من

 رسالة ماجستير ،   جامعة المنوفية   -الزواج   



    الفرقة الرابعة  –مسكن تاثيث 

157 | P a g e 

 

  التصـــــميم الـــــداخو مبـــــادئ 1994جـــــريس خـــــورى وأخـــــروة   -8
   دار قابس للنشر والتوزيع. -أساسيه 

  بعنـــواة س   أثــــر التصـــميم الــــداخلي 1999جيهـــاة الحــــداد    -9
 للمســكة علـــي التوافــق النفســـي لربـــة األســرة   رســـالة ماجســـتير

 غير منشورة ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .

 - س مبـــادئ التصـــميم والـــديكور2006حمـــزة الجبـــالى   -10
 عماة األردة. –دار لسامة للنشر والتوزيع 

  المهــــــــــارات  -  س 2008روز مــــــــــارى جارســــــــــكى     -11
 دار الفاروق  -المنزلية لألسرة الذكية   

بـــــــس   س   المال 2005ســـــــعدية مصـــــــطفى الحـــــــداد    -12
 –مكتبــــــــــــة بســــــــــــتاة المعرفــــــــــــة  –المنزليــــــــــــة والمفروشــــــــــــات   

 االسكندرية .

 س فــة تنســيق المســكة  1975صــديقة حســنية محمــد   -13
 مطبوعات الشعب القاورة.

ـــــات 1999فيصـــــو ســـــعداوى   -طـــــارق القيعـــــى  -14   نبات
 الريا . –الزينة والتنسيق دار المريخ للنشر 

 س 1995لولـــــــو جيـــــــد داود   -كـــــــوثر حســـــــية كوجـــــــك  -15
 عالم الكتب. - 1فى التربية األسرية     المرجع
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مهـا سـليماة محمـد أبـو  –ليلى محمد لبراويم الخضـرى  -16
 س االتجاوـــــات 1999طالـــــب  ســـــعد علـــــى محمـــــود ســـــالماة  

  دبى -دار القلم  -الحديثة فى علوم االسرة .
  2005نجده أبو ماضى ليزيس نوار   –منى شر    -17

لمعرفة مكتبة بستاة ا -المدخو فى العلوم االسرية 
  االسكندرية.

  التنظيم الداخلي للمطبخ   2003مني مصطفي الزاكى س س   - 17
واثره علي كفاءة ربة األسرة في اداء االعمام المنزلية   رسالة 

 جامعة المنوفية . -ماجستير  

  تأثيــــــث وتجميــــــو 2006منــــــى شــــــر  عبــــــد الجليــــــو   -18
 االسكندرية. –مكتبة بستاة المعرفة  -المسكة 

د الحســــينى    بــــدوة تــــاريخ   الصــــناعات محمــــد محمــــ -19
مكتبـة ابـة  -الحرفية الصغيرة فة نجارة األثاث المنزلى  

 سيناء  .
ــــــد    -20 ــــــة عبي  –  س   الســــــتائر والبياضــــــات    2007وب

 اليازورى العلمية للنشر والتوزيع .

 س التصـــــــميم الـــــــداخلى فـــــــة 2001مصـــــــطفى أحمـــــــد   -21
 دار الفكر العربى. -وصناعه 

 الدار العربية للعلوم . – موسوعة الستائر – -22
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ــــــــاة   -23 ــــــــث المســــــــكة 2007نعمــــــــة مصــــــــطفى رقب   تاثي
 دار السماح للطباعة اإلسكندرية. -وتجميله 

 س دره الــــدار فــــى فــــة 2003اعورى  لقــــوائــــو لبــــراويم ا -24
 دار المناوج للنشر األردة. -وتنسيق األزوار 

  أسس التصميم الـداخلى ووندسـة 1983نفر  جيونس  -25
 -عمـــــــاة  –ى للنشـــــــر والتوزيـــــــع الـــــــديكور  دار مجـــــــدالو 

 األردة.      
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