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 تقن تقن          لم يأ        هـ  14/      التاريخ :   /      /           م 1 الصف :              :                        سماال
 

 

 جات هارة الواحدة . ال يتم احتساب درتنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول الم

  : دةعلم الماملخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح وا

  تربية فنية:  المادة   -األول المتوسط  :  الصف   -لعمل لقياس المهارات  ا أوراق

  المهارة المستهدفة : 

 المهارة المستهدفة :  

 هيا أيها البطل ، استعن باهلل و أجب عن األسئلة اآلتية 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 األول الفصل الدراسي:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للصف األول المتوسط

 
 
 

 المدرسة قائد المشرف التربوي معلم المادة

............................ ............................ ............................ 
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  تربية فنية:  المادة   -سط األول المتو  : الصف   -لعمل لقياس المهارات  ا أوراق

  المهارة المستهدفة : 

 المهارة المستهدفة :  

 هيا أيها البطل ، استعن باهلل و أجب عن األسئلة اآلتية 

 

  التعرف على األلوان

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول

 عدد أنواع األلوان  املختلفة ؟    

................................................

................................................ 

        ................................... 

 السؤال الثاني

صف بعض الظواهر واملالمس الناجتة عل السطح من 
 ج األلوان ؟خالل مز

.........................................................................

......................................................................... 



 

 
 

 تقن تقن          لم يأ        هـ  14/      التاريخ :   /      /           م 1 الصف :              :                        سماال
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 المهارة المستهدفة :  

 هيا أيها البطل ، استعن باهلل و أجب عن األسئلة اآلتية 

 

 الفرق بين األلوانمعرفة 

 السؤال األول
  األكريليك ؟ وضح الفرق بني األلوان الزيتية وألوان

 األلوان الزيتية :.....................................................

 ألوان األكريليك :....................................................

 السؤال الثاني

 اذكر اخلصائص اللونية ومميزاتها ؟

..........................................................
..........................................................

............................................ 
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 المهارة المستهدفة :  

 هيا أيها البطل ، استعن باهلل و أجب عن األسئلة اآلتية 

 

   معرفة معنى الفن الشعبي

 

 اذكر خطوات أنتاج العمل الفني ؟

...........................................................................

...........................................................................
.................................. 

.................................................... 

........................ 

......................................... 

 السؤال األول

 السؤال الثاني

 عرف معىن مصطلح )البوب أرت (الفن الشعبي ؟        

  .................................................................................. 

         ............................     ............................................... 
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 المهارة المستهدفة :  

 هيا أيها البطل ، استعن باهلل و أجب عن األسئلة اآلتية 

 

  معرفة استخدامات األفاريز
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 السؤال األول

 وضح مفهوم اإلفريز ؟ ومما يتكون ؟         

............................................................................. 

  ..................................................... 
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 هيا أيها البطل ، استعن باهلل و أجب عن األسئلة اآلتية 

 

 معرفة أنواع المعادن

 السؤال األول
 عدد طرق التشكيل باستخدام املعادن؟

..........................................................

..........................................................

.......................................................... 

 السؤال الثاني

 اشرح مفهوم التكتيف ؟     

...................................................................
.............................................................. 

 


