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 ستاذ بندر الحازمياأل :إعداد (االبتدائي الخامسللصف  يةنفال التربية) عملأوراق 
 

 

 

الخامات  الموضوع:

المختلفة والمنظور والنسب 

 والتناسب

 

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

 األلوان التي تستخدم للقماش الحرير:

 السيراميك 

 سيلك سيتاال 

 الباستيل 

 

يبدو بالمنظور األشكال القريبة من العين 

 كبيرة عن األشكال البعيدة عن العين.

أشياء النسب هي العالقة بين ثالثة 

 والتناسب هو العالقة بين شيئين.

  
 

  
 

 الصحيحةاإلجابة  خطًا تحت عض
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المآذن والقباب  الموضوع:

 في العمارة اإلسالمية

 

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

 المئذنة األموي
 

 اإلسالمية

 عنصر من عناصر العمارة تعتبر المئذنة 

 الخاصة بالمساجد. .......................

 ها المئذنة اتخذت المآذن عدة أشكال فمن

 . .......................ع المربعة كما في الجام

 عن صوت السعودي محمد سيام عبر  الفنان

 ....................... األذان بعدة دوائر مصدرها

 والقبة.

بناء دائري المسقط 

 من الداخل. ا  مجوف

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

 المناسب: ضع الكلمة المناسبة في الفراغ
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حرف ال الموضوع:

 الشعبية 

 

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

 التراث الشعبي ال ينتقل من جيل إلى جيل.

 البساطة والفطرية.الحرف الشعبية تتسم ب

صناعة الفخار من الحرف التي انتشرت 

 .المملكة في أغلب

 

 

 

من التراث الشعبي السعودي 

ومن الحرف المنتشرة في 

 مناطق المملكة بألوان.

 الباستيل الزيتي خشبال

 ( أمام العبارة الخاطئةام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمعالمة ) عض

 اإلجابة الصحيحة: لص
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 مجردة( -المسلم -)منحنية

محاكاة الطبيعة هي عبارة عن عناصر 

استخدمت بشكل أقرب إلى العنصر  .......................

ان ــالطبيعي في بداية األمر ثم اتجه الفن

إلى تجريد العنصر واختصار  .......................

ن التفاصيل فال يكاد يبين منها إال ـالكثير م

 أو ملتفة. .......................الخطوط 

 

 ظهرت شخصية الزخارف المجردة في العصر األموي.

  هر التجريد في العصر المملوكي.ازد

 

 

تجريد وحدة  الموضوع:

 زخرفية نباتية

 

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

 ( أمام العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )عالمة ) عض
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يوجد في الشكل المقابل تجريد هندسي 

 إسالمي.

 

 

في  قالتوري الموضوع:

 الزخارف اإلسالمية 

 

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

التجريد هو تخليص األشكال 

 الطبيعية من التفاصيل الدقيقة.

التجريدات الهندسية تكون في 

 المصاحف والحليات الخشبية. 

  



 ستاذ بندر الحازمياأل :إعداد (االبتدائي الخامسللصف  يةنفال التربية) عملأوراق 
 

 

 
 

 يجب استخدام المدق بشكل:

 .أفقي (1

 .رأسي (2

ااع (3  .مودي دائم 

 

التجليد الالصق  من بدائل االستنسل

 والملفات.

ستخدم طباعة التفريغ على ت

 فقط. الحوائط

 

 

 

مطبوعات  الموضوع:

 بالتفريغ

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

 ( أمام العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )عالمة ) ضع

 إلجابة المناسبة:اخطًا تحت  عض
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 :لطباعة التفريغ بأكثر من لون يلزم وجود

 االستنسل 

 القماش 

 الفواصل 

 

المراد طباعتها فرغ المساحات ت  

 .باستخدام أداة خشبية

(     ) 

نستخدم ورق كربون لنقل التصميم 

 في حالة استخدام االستنسل المعتم.

(     ) 

 

طباعة  الموضوع:

 زخرفية بالتفريغ

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 



 ستاذ بندر الحازمياأل :إعداد (االبتدائي الخامسللصف  يةنفال التربية) عملأوراق 
 

 

 الخزف اإلسالمي انتشر في:

 .العصر الجاهلي 

 .العصر العباسي 

 .العصر األموي 

 

زخارف بارزة  الموضوع:

 على المسطحات الطينية

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

 القالب المزخرف

 الشريحة

عبارة عن قطعة من 

رد بفرادة خشبية ـالطين تف

صبح مسطحة ذات حتى ت

ثخانة واحدة وقد تكون 

 ذات شكل محدد أو حر.

 -اإلجابة الصحيحة: لص
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تشكيل  الموضوع:

المجسم بطريقة الشرائح 

 نيةالطي

 

 التربية الفنيةالمادة: 

 الخامس االبتدائي الصف:

 

 :سم الطالبا
................................................. 

 
 

 يستخدم للزخرفة بالحفر العميق:

 النول. 

 المكوك. 

 معدنيةالخشبية أو الدفر ال. 

 :نحصل على أخضر فاتح بــ
 

 :نحصل على بني فاتح بــ
 

 أكسيد كوبالت

 :نحصل على أزرق فاتح بـ
 

 أكسيد حديد

 أكسيد نحاس

 ي:الثانبما يناسب من العمود  األولالعمود  من صل

 الصحيحة فيما يلي:اإلجابة  ونل

 


