
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  أجب علي األسئلة اآلتية : 

    

  اذكر الفرق بين األلوان االكريلك واأللوان الزيتية من حيث نوع المخفف ؟ - ١

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

  

  الفرشاة العريضة في الرسم ؟ مفيما تستخداذكر  - ٢

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

  

  في الرسم؟ اذكر فيما تستخدم الفرشاة المروحية - ٣

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

  

  تربية فنيةالمادة:    

   السادس الصف     

          
  الموضوع:

  الرسم بألوان االكريلك

اسم الطالب:   
.................... 



  

  

  

  

  

  اجب عن األسئلة اآلتية:

 هي الموضوعات التي يعبر عنها الفنان التشكيلي ؟ ما -١

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

  

  

   :تعرف علي اللوحة التشكيلية التي أمامك  وأجب عن األسئلة

 ...............................................اسم اللوحة . ما -١

 .....................................من الفنان الذي رسمها  -٢

  .........................................ما الخامة المستخدمة -٣

  

  تربية فنيةالمادة:    

   السادس الصف     

  الموضوع:

 التعبير في اللوحات 

اسم الطالب:   
.................... 



  

  

  

  

  

  

  ؟ بعض الموضوعات التي تناولها الفنان التشكيلي العربي في لوحاتهاذكر  -١

  

  ......................و ....................................و......................................................            

  

  ؟ الفنان التشكيلي  تناولهاالفنية التي  األساليباذكر بعض  -٢

  .......................................و........................................و....................................      

  

  

  

  

  تربية فنيةالمادة:    

   السادس الصف     

          

  الموضوع:

 اللوحات التشكيلية العربية

اسم الطالب:   
..................

.. 



  

  

  

  

  أجب عن األسئلة اآلتية:

  ............. ..................................................... عرف النقطة - ١

  

 ................................................................... عرف الخط - ٢

  

 ؟زخرفية من البيئة المحيطة مثل استلهم الفنان المسلم وحدات  - ٣

 

  ......................... ..........................و .......................و

  

  

  ة مرات .دأمامك خطوات عمل وحدة زخرفية حاول تكرار الوحدة ع - ٤

  

  تربية فنيةالمادة:    

   السادس الصف     

          

  الموضوع:

 الزخرفة المتشعبة

اسم الطالب:   
..................
........ 



  

  

  

  

  

 

  

  ......................................................................... عرف الجلد  - ١

  

  .......................................وأذكر أنواع الجلود ..................................... - ٢

  

  

  ؟ اذكر بعض أساليب التشكيل علي الجلد - ٣

  

  ...............و...........................و......................

  

  تربية فنيةدة: الما   

   السادس الصف     

          

  الموضوع:

 التشكيل بالجلود 

اسم الطالب:   
..................

.. 



  

  

  

  

  ة:اجب عن األسئلة اآلتي

  

  بعض  من المنتجات الجلدية التراثية القديمة ؟ اذكر - ١

  

  ..و...............................................................................و................................................و.......................................

  

  

  اذكر خطوات الضغط علي الجلد ؟ - ٢

  

  ......و.............................................................................و.................................................و.........................................

  

  

  

  تربية فنيةالمادة:    

  السادس: الصف     

          

  الموضوع:

 الجلود في تراثنا

اسم الطالب:   
..................

.. 



  

  

  

  

  أجب عن األسئلة اآلتية:      

   ي المملكة العربية السعوديةاذكر بعض أنواع األشجار المجودة ف - ١

  .............................و...........و.........................................................................................و

  

    

  

  ؟اذكر بعض األدوات المستخدمة في األعمال الخشبية -٢

  ..........................و........................................................................................و...............

  

  فيما تستخدم الصنفرة؟ - ٣

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

  

  

  تربية فنيةالمادة:    

   السادس: الصف     

          

  الموضوع:

  الجذوع واألغصانالتشكيل ب

اسم الطالب:   
..................

.. 



  

  

  

  

  أجب عن األسئلة اآلتية:

  

  .....................................................................و.......................اذكر ما هي وسائل التي يتم بها طرق المعادن -١

  

 اذكر خطوات التقبيب البسيط علي النحاس  - ٢

  

  ...........و...................................................................................................................................

  

  ....................................................................................و...........................................................

  

  ...............................................و..............................................................................................

  

  

  تربية فنيةالمادة:    

   السادس: الصف     

          

  الموضوع:

  التقبيب علي النحاس

اسم الطالب:   
..................

.. 



  

  

  

  

  

  .أجب عن األسئلة اآلتية

  ؟ما هي الطرق التي كان الفنان المسلم يصنع بها التحف األواني النحاسية -١

  ...............................و................................................................................

  

  هي الزخارف التي زخرف بها تلك األواني ؟ ما - ٢

  ..............................................................و.............................................و................................ 

  

  أبدع الصناع المسلمون في أساليب زخرفة المعادن اذكر هذه األساليب ؟ - ٣

  

   ................................................................و.......................................................................

  

  ربية فنيةتالمادة:    

   السادس: الصف     

          

  الموضوع:

 الغائر والنافر علي النحاس

اسم الطالب:   
..................

.. 


