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 تقن          لم يتقن أ       هـ   14/      التاريخ :   /      /           ب3الصف :              :                        سماال
 

 

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

  : ةعلم المادملخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   الصح واعلى الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات 

  تربية فنية:  المادة   - الثالث االبتدائي :  الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

  المهارة المستهدفة : 

 :   المهارة المستهدفة

 

 هيا أيها البطل ، استعن باهلل و أجب عن األسئلة اآلتية
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 االبتدائي الثالثللصف 
 
 
 

 المدرسة قائد المشرف التربوي معلم المادة
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  عناصر التصميم
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالسؤال 

 
ُ
لكل من  أكتب تعريفا

 ؟ النقطة _التصميم   

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

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

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

 األولالسؤال 

صف بعض الظواهر واملالمس الناجتة 
 عل السطح من خالل مزج األلوان ؟
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.......................................................
.................................... 
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 عناصر التصميم

 السؤال الثانى   
العناصر التشكيلية للتصميم  أذكر

  ؟
...............................................................................
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 الثالثالسؤال  ....................................................

 ؟ ......................أكمل : اخلط هو .
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 عن اذكر 
ً
 ؟ اإلسكتشتعريفا
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 األولل السؤا

 السؤال الثاني

 ؟ اإلسكتشكيف ميكن اختيار         
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 الثالث السؤال 

 أكتب املقصود بالتطاير ؟          

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

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

 الرابع السؤال 

 ؟أدوات اإلسكتش  ماهى           

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

...................................................... 
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 (1فن الكاريكاتير)

 السؤال األول
 ؟ما هو فن الكاريكاتري

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

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

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

 السؤال الثاني

 ؟مىت بدأ فن الكاريكاتري         
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......................................................
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...... 
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(2فن الكاريكاتير)

 السؤال                   األول         

                                                                           

  أين يعرض الرسم الكاريكاتريى ؟       

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

 السؤال الثاني

 ؟ ما هى أهمية الرسم الكاريكاتريى
.........................................................
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 الزخرفة البدائية والشعبية

 السؤال األول

 ؟أساليب الزخرفة القدمية اشرح 

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

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

 السؤال الثاني

 ؟بداية ظهور فن الزخرفة اكتب عن 
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 مجال الطباعة
 

 

 السؤال األول
 ؟قصة إكتشاف الطباعة أكتب 

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

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

 السؤال الثاني

 للتكرار أساليب متنوعة     
 ؟أذكرها

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

 


