


 

 مجال الرسم أسئلة مراجعة 

 لصف الخامسا -الفصل الدراسي األول

 ھـ۱٤٤۱ھـ۱٤٤۰

 السؤال األول:

 اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات:

 

۱ 

 ..........تعتبر المآذن عنصر من عنـاصر العـمارة اإلسالمیة الخـاصة بـــ

 .(د) المــساجد .القالع (ج)  .المنازل(ب) .القصور(ا)

 

۲ 

 ل...... المسقط  مجـوف من الـداخـالقبـاب ھي عبـارة عن بـناء ......

 .(د) دائـري .(ج) مثلث .مربع(ب) .مستطیل(ا)

 

۳ 

 ..................ھي قبة الصخرة في في اإلسالم  بنیت  أول قبة

 العراق.(د)  مدینة المنورة.ال(ج)  القدس بفلسطین.(ب)  في الھند. (ا)

 

٤ 

 .ةتدوم طویالَ وأنھا تبھت بسرعال  اعتقاد بأن ........... ككان ھنا

 (د) األلوان الخشبیة. ألوان الباستیل.(ج)  األلوان الزیتیة. (ب) .لوان الشمعیةاأل (ا)

 

٥ 

 . الحرف الشعبیة ھي مھن تتسم .............. یحترفھا الفرد ولھا قواعد وأصول

  د) بالعشوائیة( بعدم المھارة(جـ)  ب) بالبساطة ( أ) بالصعوبة(

 

٦ 

 مؤسس المملكة العربیة السعودیة ھو الملك .................... رحمھ اللھ.

 .(د) عبدالعزیز آل سعود (ج) خالد بن سعود. (ب) فیصل بن سعود. (ا) أحمد بن سعود.

 ......... المنظور ھو أن األشكال القریبة من العین تبدوتعریف  ۷

 .د) متوازیة( .جـ) صغیرة( .ب) ضخمة( .كبیرةأ) (

 .............تفنن المعماریون المسلمون في بناء القباب فمنھا القبة  ۸

 .(د)الضخمة .(ج) المثلثة .(ب) البصلیة .(ا) المستدیرة



 القبة الخضراء ھي القبة الموجودة في المسجد ........... في المدینة المنورة. ۱۰

 العثماني.(د)  (ج) األموي. (ب) النبوي. .(أ) الحرام 

 من أنواع القباب في العمارة االسالمیة .......... ۱۱

 .المضلعة(د)  المسطحة. (ج) .المثلثة (ب)  .المستطیلة(ا) 

۱۲ 

 

 .بیت حول المسجد النبوي الشریف .........رضي اللھ عنھ یؤذن فوق  بالل بن رباحكان الصحابي الجلیل 

 (د) أبعد. أقصر.(ج)  أضخم.(ب)  أطول.(أ) 

 سالمیة المئذنة ............. في مدینة سامراء بالعراق.في العمارة اال المآذنمن أشكال  ۱۳

 .(د) الملویة .(ج) ذات الرأسین  .(ب) المربعة .)المستطیلة۱(

 

 

 السؤال الثاني :

 ) أمام كل فقرة مما یلي:xأو ((√) ضعي اإلشارة المناسبة 

عة تفنن المعماریون المسلمون في بناء القباب فمنھا القبة المستدیرة والمضل )۱
 (    ) .أكثر أو والمؤلفة من دور

 (   )  .ھناك نوع واحد  فقط من ألوان الباستیل )۲
 لغة األساسیة في المملكة العربیة السعودیة.(  )الاللغة االنجلیزیة ھي  )۳
 (   ).المساجداإلسالمیة الخـاصة بـــتعتبر المآذن عنصر من عنـاصر العـمارة  )٤
 (   ).المسقط  مجـوف من الـداخــل دائري القبـاب ھي عبـارة عن بـناء )٥
 (   ).ألوان الباستیل الناعم تدوم طویالً وغیر قابلة للكسر )٦
ف الید أثناء الرسم بألوان الباستیل یتوجب علینا فرش منادیل ورقیة تحت ك )۷

  (  ).حتى نحافظ على نظافة الكراسة 
 (    )باستیل من أكثر وأسھل األلوان استخداماً.تعتبر ألوان ال )۸
 (  )سالم المئذنة المربعة في دمشق.أول مئذنة بنیت في اإل )۹

یؤذن فوق أطول بیت جلیل عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ كان الصحابي ال)۱۰
 (   ).حول المسجد النبوي الشریف

 ( ).الشي والخطوط المتوازیة وخط األفقالتھي نقطة  قواعد المنظور)۱۱          

 



 السؤال الثالث:

 : الفراغات التالیة بما یناسبھا املئي 

 تعتبر ..................... عنصر من عنـاصر العـمارة اإلسالمیة الخـاصة بـــالمساجد. -۱
 بدمشق.المربعة بالجامع .............. مئذنة الفي اإلسالم  بُنیت أول مئذنة -۲
 ...............وان الباستیل ورق المستخدم لعمل لوحة بألالورق  -۳
 من أھم مكونات ( الباستیل الناعم ) ............... المفتول. -٤
 ...............األلوان الخاصیفضل رش الرسمة بــ عند استخدام ألوان الباستیل -٥

المسجد كان الصحابي الجلیل ...........رضي اللھ عنھ یؤذن فوق أطول بیت حول -٦
 النبوي الشریف.

 أول مئذنة بنیت في االسالم المئذنة ............. في الجامع األموي في دمشق. -۷

 من أنواع القباب في العمارة االسالمیة القبة .............. و............. -۸

 قواعد المنظور ھي نقطة التالشي و..................و..............-۹    

 ........... من أھم أدوات الرسم بألوان الباستیل الناعم ورق الكانسون  و -۱۰

 مكة في المسجد الحرام السعودیة العربیة المملكة في المقدسة ........... أھم من-۱۱
 .المكرمة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أسئلة مراجعة

 مجال الزخرفة -تابع لمجال الرسم  

 السؤال األول:

 اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات:

 

۱ 

.أبرز العناصر الزخرفیة التي تمیز بھا الفن الزخرفي اإلسالمي العناصر ........  

 .)  الغربیةد( .)  النباتیةج( .)  البشریةب( ا)  النباتیة والحیوانیة(

 

۲ 

 تعریف التراث الشعبي ھو كل .....

(ب) أنواع الفن  .مافي العناصر التجریدیةا)(
 التشكیلي.

 عادات من باقیة قیمة مالھجـ) (
 .وفنون علوم و وآداب

(د) العناصر الفنیة 
 .والجمالیة

 

۳ 

 ما یمیز المنازل الشعبیة عند الرسم ....................     

وبنائھا أ)  بساطة ألوانھا (
 الخارجي.

(ج) صعوبة رسمھا على أورق  (ب) دقة تفاصیلھا.
 الرسم.

عدد الغرف  ة(د) كثر
 . بداخلھا

  ظھر في الزخارف اإلسالمیة فكر الحضارة اإلسالمیة من خالل بُعدھا عن ........... ٤

 وحدة.ال ا)( .ا) مضاھاة خلق اللھ( .ا) التكرار( توازن.ال ا)(

........... عناصره الزخرفیة بعد تجریدھا من أشكالھا الطبیعیة مثل الزھور والنباتات.استمد الفنان  ٥   

 .ا) البیزنطي( .ا) المسلم( .ا) الغیر مسلم( .ا) الفارسي(

٦ 

 

 

 یمكننا استخدام ورق .........في رسم الوحدات الزخرفیة المجردة وتلوینھا بأقالم الملونة.

 .(د) الطباعة .(ج) الجرائد .(ب) الشفاف .(ا)الكربون

 

 

 

 



 من أبرز العناصر الزخرفیة التي تمیز بھا الفن الزخرفي اإلسالمي العناصر الحیوانیة(   ) -۱

(  .اللھعن مضاھاة خلق اإلسالمیة فكرالحضارة الغربیة من خالل بُعدھا ظھرفي الزخارف -۲
(  

استمد الفنان الغیر مسلم عناصره الزخرفیة بعد تجریدھا من أشكالھا الطبیعیة مثل الزھور  -۳
 (  )والنباتات.

قالم األوتلوینھا بفي رسم الوحدات الزخرفیة المجردة الشفاف  یمكننا استخدام ورقال -٤
 (  ).الملونة

یحترفھا الفرد ولھا قواعد  مكلفةغیر ة ھي مھن تتسم بدقة التفاصیل الالحرف الشعبی-٥
 وأصول.( )

 إل من عمل یدیھ ( )وال یأكل إ سیدنا داود علیة السالم حداداً ماھراً كان -٦

 ( )تاجراً وراعیاً لألغنام.كان الرسول علیة الصالة والسالم -۷

 في رسمھا(  ) الدقةدوات الھندسیة ومراعاة رسم زخارف ھندسیة یجب استخدام األعند -۸

 

 الثالث:السؤال 

 املئي الفراغات التالیة بما یناسبھا :

 من خالل بُعدھا عن مضاھاة خلق اللھ.  ........ظھر في الزخارف........... فكر الحضارة  -۱

استمد الفنان المسلم عناصره ........ بعد تجریدھا من أشكالھا الطبیعیة مثل الزھور  -۲
 والنباتات.

 تمیز بھا الفن الزخرفي اإلسالمي العناصر .........من أبرز العناصر الزخرفیة التي -۳

قالم األات ......... المجردة وتلوینھا بورق الشفاف في رسم الوحدالیمكننا استخدام  -٤
 .الملونة

 الحرفي یسد حاجات .............الیومیة.-٥

 ولھا.............و.............الحرف الشعبیة ھي مھن تتسم بالبساطة یحترفھا الفرد -٦

 

 

 

 



 

 الخزف مجال -الطباعة  مجالأسئلة مراجعة 

 السؤال األول:

 اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات:

 تعتبر طباعة .............. من الفنون الشعبیة العالمیة. ۱ 

 .د) التصویر( ج)الرسم.( (ب) النسیج. (ا)االستنسل . 

 المدقات أثناء ............یجب استخدام  ۲

 د) الرسم.( ج) النحت.( (ب) الزخرفة. ا) الطباعة.( 

 یصنع ورق ............ من ورق سمیك مغطى بطبقة من شمع البرافین لیصبح غیر قابل لالمتصاص. ۳

 

 

 د) الملون.( (ج) الشفاف. ب) الكرتون.( ا) االستنسل.(

 .............یمكن استخدام الرول االسفنجي في  ٤

 د) الخشب.( ج) اإلسفنج.( ب) المعدن.( ا) الطباعة.( 

 یجب استخدام فرش .......... أثناء الطباعة. ٥

 

 

 (د) الفلین. (ج) المدقات. ب) البالستیك.( (أ) الشعر.

 الطین و .............. و............. من األدوات الخاصة لعمل مسطح من عجینة ٦

 -(ب) شرائح معدنیة .أدوات الحفرماء و (ا) 
 ماء.

 .حفر فقطال(د) أدوات  ماء. -(ج) شرائح زجاج

 
 من الطرق .......... في استخدام مدقات الطباعة وضع اللون بكمیة كبیرة.

 (د) الخاطئة. ج) المختلفة.( ب) الشائعة.( (ا) الصحیحة.

 

 

 



 

 السؤال الثاني :

 ) أمام كل فقرة مما یلي:xأو ((√) ضعي اإلشارة المناسبة 

 ال یمكن استخدام الرول االسفنجي أثناء الطباعة. (   )   )۱
 (   )الصحون.نتاج الخزف جوانب متعددة من احتیاجاتنا الیومیة مثل إل )۲
 (  ).الفرادة الخشبیة من األدوات الخاصة لعمل مسطح من عجینة الطین )۳
د لیصبح غیر قابل یصنع ورق األستنسل من ورق سمیك مغطى بطبقة من الحدی )٤

 لالمتصاص.(   )
 استخدام فرش الرسم أثناء الطباعة. (    )یمكن  )٥
 (   ).من الطرق الصحیحة في استخدام مدقات الطباعة وضع اللون بكمیة قلیلة جدا )٦
 یجب استخدام المدقات أثناء الزخرفة. (   ) )۷

 

 السؤال الثالث:

 املئي الفراغات التالیة بما یناسبھا : 

.......... من الحرف الیدویة  القدیمة التي عرفھا اإلنسان في مملكتنا یعتبر  -۱
 الحبیبة.

 تعتبر ......... االستنسل من الفنون الشعبیة العالمیة. -۲

 من الطرق الصحیحة في استخدام ......... الطباعة وضع اللون بكمیة كبیرة. -۳

 یمكن استخدام ............االسفنجي في الطباعة. -٤

یصنع ورق االستنسل من ورق سمیك مغطى بطبقة من شمع ........ لیصبح غیر  -٥
 قابل لالمتصاص.

 استخدام ............ أثناء الطباعة.-٦

 یجب استخدام المدقات أثناء ............. -۷

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

 


