


  

 ھـ ۱٤٤۳لثالثا الدراسي الفصل السادس للصف الفنیة التربیة لمادةعامة  أسئلة

 الزخرفة مجال/  الثانیة الوحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اإلجابات بین من الصحیحة اإلجابة اختاري: األول السؤال

 ............... و ...........اعتمد الفنان المسلم في إبداعھ على عنصري ........

 (د) العالقات والتكوینات. (ج) الفراغ والمساحة. والتوازن.(ب) التكرار  (ا) الشكل والحجم.

 ماھي الوحدة الزخرفیة الھندسیة؟ ھي عبارة عن ......................

 (د) خطوط مائلة. (ج) أشكال عشوائیة. (ب) خطوط منتظمة ومتناسقة. (ا) نقاط عشوائیة.

 المساجد والقصور بالزخارف وصارت نموذج لفن ....نقشت األسقف بمھارة عجیبة وزینت الجدران في كثیر من 

 (د) التفریغ (ج)  اإلخراج  (ب) العمارة (ا) العلوم

 األلوان األساسیة ھي .........،..........،..........

 و األزرق سود(د)األبیض واأل األحمر األزرق (ج) األصفر واألخضر األصفر (ب)األزرق و األصفر بنفسجيو  (ا) األزرق

 تعتبر الزخرفة من أھم المجاالت التي تساھم في إظھار .................

 (د) اإلسراف  (ج) المساوئ (ب) الجمالیات (ا) العیوب

 التشعب من نقطة واحدة ھي ما تنبثق من .........................

الزخرفیة من نقطة إلى (ب) الوحدة  (ا) خطوط غیر متناسقة.
 الخارج.

(ج) أشكال عشوائیة غیر 
 متناسقة.

 (د) الفراغ في المساحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :یلي مما فقرة كل أمام) x( أو(√)  المناسبة اإلشارة ضعي: الـثاني السؤال

 

 (       ) الھندسي. الشكل داخل نقطة من نبدأ متشعبة ھندسیة لوحدة رسمنا عند -۱

 الجص مثل بسیطة خامات المسلم الفنان فاستعمل والبساطة اإلسراف عن البعد إلى المسلم الفنان توجھ كان  -۲
 (      ) .الفنیة أعمالھ في والصلصال

 على والحفر واألقمشة السجاد على  المجاالت جمیع وفي البدائع من الكثیر لیحتوي الزخرفة فن ظھر -۳
 (       )الجلد. على والضغط الخشب

 (       ) مختلفة. ھندسیة بقوالب والكتابیة النباتیة الزخارف جاءت ما كثیر -٤

 التكرار والتوازن من عناصر تكوین وحدة زخرفیة بسیطة متشعبة.(       ) -٥

 تعتبر الزخارف الھندسیة إحدى أھم الزخارف التي صیغت بھا الزخرفة النباتیة والكتابیة. (       )-٦

 

 

 كال من :عـرفي  السؤال الثالث:

 التشعب من نقطة واحدة:............................................................................... -۱
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
 ...................................................................الوحدة الزخرفیة الھندسیة:........ -۲

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

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

 قدعواتي للجمیع بالتوفی                                                                                          

 

 

                                                                                                      



  ھـ۳۱٤٤لثالثا الدراسي الفصلالتربیة الفنیة لمادة  عامةأسئلة   

 مجال أشغال المعادن / الوحدة الثالثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول: اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات:   

 ثم تركھ لیبرد ببطء. االحمرار...........في المعدن ھو تسخین المعدن إلى درجة -۱
 (د) اللحام. (ج) التقبیب (ب) التخمیر. (ا) االنصھار. 

 في عملیة التقبیب بالمعادن ............. الالزمةمن أھم األدوات -۲
 المسمار )د( المطرقة. (ج) (ب) األلوان. (ا) الورق

 خواص المعادن ......................  -۳

 (د)غیر قابلة لطرق. (ج) سائلة. (ب)غازیة. (ا) المرونة.

 الھندسیة والنباتیة و......... العربیة.تمتاز التحف المعدنیة بإبراز االشكال  -٤
 األشكال )د( (ج) المالمح. (ب) العادات  (ا) الخطوط.

 ثم تركھ لیبرد ببطء. االحمرار...................... ھو تسخین المعدن إلى درجة  -٥

  التبخر )د( التجمد )ج( التشكیل  (ب)  لتخمیرا)أ(

.............. الطرق المیكانیكي و الیدوي .من وسائل الطرق على   -٦  
الخشب  -(أ) البالستیك -(ب)  الفخار (د) (ج) المعادن   

ھي خاصیة تساعد المعادن على االستطالة في اتجاه طولي. .............  -۷  
الصالدة  (أ) التطایر (ب)  السحب(د)  (ج) الطرق   

 

 الصحیحة وعالمة (   خطأ  ) أمام العبارة الخاطئة فیما یلي :/ ضعي عالمة (   صح  ) أمام اإلجابة ۲س

 (     ).نشأت الحضارة الصناعیة حین أكتشف اإلنسان المعادن وحولھا الى أدوات  -۱

 (     ).لسحب والطرق قابلیتھعدم من أھم خواص المعادن  -۲

 (     ).و كالمھا معا أر فقط على النحاس مكن تنفیذ أسلوب الغائی -۳

 (    ) أشكال الحیوانیة. بإبرازتمتاز التحف المعدنیة  -٤

 یمكن تنفیذ أسلوب واحد وھو الغائر على قطعة من النحاس.(    ) -٥

 )     أو بالرسوبیة ھي تعمیق جزء من سطح المعدن نتیجة الدق والتقبیب أو الضغط.( الزخرفة بالنافر -٦

 ) المرونة ھي مقدرة الجسم على استعادة شكلھ و حجمة األصلیین بعد زوال القوة التي تحدث فیھ التغییر (   -۷

 

 
 ۲من  ۱



 في الجدول التالي :  بالفقرة المناسبة لھا في العمود (ب)العمود ( أ )  كل فقرة من / زاوجي۳س

 العمود (ب ) العمود (أ)

 النحاس (أ) تنقسم المعادن إلى قسمین -۱

 ثم تركھ لیبرد ببطء. االحمرارین المعدن إلى درجة خھو تس(ب)  التخمیر. -۲
  القدرة على التوصیل الحراري والمرونة.(ج)  یمكن تنفیذ أسلوب غائر ونافر على قطعة من  ال -۳
مستودعات ذات تھویة جیدة وبعیده عن أشعة الشمس ( د)  یوجد على التحف المعدنیة -٤

 المباشرة.
 أشكال حیوانیة فقط .) ھـ( من خواص المعادن  -٥
 حدیدیة وغیر حدیدیة.(و)   
 .ونباتیة وخطوط عربیة ھندسیةأشكال (ز)   

 

 عددي أقسام المعادن ؟ السؤال الرابع:       

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

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

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

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

 

 

 للجمیع بالتوفیقدعواتي   

 

 ۲من ۲



 
 ھـ۳۱٤٤ لثلمادة التربیة الفنیة للصف السادس الفصل الدراسي الثا عامةأسئلة 

 أشغال الخشب مجال / رابعةال الوحدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات: / ۱س 

 من األشجار المنتشرة في المملكة العربیة السعودیة  لالستفادة من خشبھا شجرة اإلبراه والسدر و........... -۱

 (د) التمر.  األثل. (ج) الرمان. (ب) (ا) العنب
 .الصنفرةعند تسویھ وتنعیم االغصان نستخدم أداة ..........و ورق -۲

 الورق . (د) .المسمار (ج) (ب) المطرقة. (ا) المبرد.

  .........خشبھا صلب یمیل إلى اللون األحمر ویصنع من خشبھا األبواب والسفن الشراعیة الكبیرة.-۳

 شجر األثل )د(  شجر الجمیز )ج( شجر النخیل )ب(  شجر السدر )أ(

 ھي تسویة وتنعیم السطح باستخدام مبرد الخشب والصنفرة. تعد الخطوة...................من التشكیل بالجذوع -٤

 الرابعة )د( الثالثة )ج(  لثانیةا )ب( األولى )أ(
اء و األلیاف والعقاقیر الطبیة منذ آالف وتمد الناس بالغذ نسان على تنقیة الھواء الذي یتنفسھ تساعد اإل ...............-٥

 السنین.
 اصیلالمح )د( المصانع )ج( التربة )ب( األشجار. )أ(

 

 / ضعي عالمة (   صح  ) أمام اإلجابة الصحیحة وعالمة (   خطأ  ) أمام العبارة الخاطئة فیما یلي :۲س

 )     (   األشجار ال تمد الناس بالعقاقیر وال حتى الغذاء -۱

 )     (  . اء الذي نتنفسھوشجار الحیة تساعد على تنقیة الھاأل -۲

 )       (   .المحلیة  التي استخدمت في تشكیل األعمال الخشبیة العرعریعد من أھم األخشاب  -۳

 )    (    .شجرة اإلبراه  تزرع بكثره في القنفذة ومناطق أخرى من المملكة -٤

 )      (  .لى اللون األحمرإشجرة السدر ھي شجرة النبق خشبھا ھش یمیل   -٥

 من األشجار المنتشرة في المملكة العربیة السعودیة األثل واإلبراه والسدر.(     ) -٦

 

 
 
 
 
 

 ۲من  ۱



 

 

 في الجدول التالي :  بالفقرة المناسبة لھا في العمود (ب)العمود ( أ )  كل فقرة من / زاوجي۳س

 العمود (ب ) العمود (أ)

 المنشار والمقص والمبرد. (أ) العرعر -۱

 للمط(ب)  نقوم بقطع األشجار الحیة والمفیدة إنماال  -۲

  .تنقیھ الھواء (ج)  من األدوات المناسبة للتشكیل بالخشب. -۳

مستودعات ذات تھویة جیدة وبعیده عن أشعة الشمس ( د)  یمیل لون شجرة........ إلى اللون األحمر. -٤
 المباشرة.

فقدت لیونتھا  التي من بقایا األشجار باالستفادةنقوم ) ھـ( األشجار الحیة تساعد الكائنات الحیة على  -٥
 وأصبحت یابسة ومھملھ.

 السدر.(و)   

  من أھم األخشاب المحلیة  التي استخدمت في تشكیل األعمال (ز)   
 الخشبیة.

 

 

 عددي أھم أنواع األشجار في المملكة العربیة السعودیة؟ السؤال الرابع:

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

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

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

 
 
 

 للجمیع بالتوفیق دعواتي                                                                                         

 

 

                                                     

                                            

 
 ۲من  ۲



 

 ھـ۳۱٤٤ لثثاال الدراسي الفصلالصف السادس  التربیة الفنیةلمادة  عامةأسئلة                   

 (النسیج) الخامسةوحدة ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات السؤال األول:

 

۱- 

 یعتبر النسیج من أھم الفنون ..........  التي ظھرت وتطورت مع االنسان.

 (د) التشكیلیة الحرفیة(ج)   (ب) الشاقة (ا) الورقیة

 

۲- 

 نسان مھارة....... التي تمثلت في المالبس الصوفیة وذلك  لسد حاجاتھ وستر نفسھ.تعلم اإل

 (د) الزخارف (ج) النسیج (ب) الرسم  (ا) النحت

 

۳- 

 استخدم الفنان المسلم العناصر ............. في المنسوجات الصوفیة .

ُ  (ج) النباتیة (ب) البشریة (ا) الحیوانیة  (د) البشریة و والحیوانیة معا

 

٤- 

 أفضل شاھد للنسیج اإلسالمي المستخدم فیھ العناصر الكتابیة والھندسیة ھو نسیج.......

 (د) مالبس األطفال (ج) المالبس الرجالیة (ب) المالبس النسائیة (ا) الكعبة المشرفة

 

٥- 

 سالمیة خامة خیوط ...........اإلاستخدم في صناعة نسیج الكعبة المشرفة 

 (د) الدانتیل (ج) القطن (ب) الصوف (أ) الحریر

    

٦- 

 النسیج البارز ھو وجود أجزاء نسیجیة........... عن سطح النول.

 (د) مجوفھ مائلة  (ج) (ب) مرتفعة (ا) منخفضة

 

۷- 

 ....................و  ................ بد من توفرھا عند انتاج قطعة من النسیجاألدوات والخامات التي أل

(ا) المقص وخیوط 
 الصوف

(ب) خیوط الصوف واأللوان 
 الشمعیة

مكینة  - (ج) خیوط الصوف
 الخیاطة

(د) خیوط الصوف واأللوان 
 الخشبیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲من  ۱ 



 

 ) أمام كل فقرة مما یلي:x) أو (√السؤال الثاني :ضعي اإلشارة المناسبة (

 )     (  . الصوفیة المنسوجات العناصر الحیوانیة في المسلم الفنان استخدم -۱
 )   (   النسیج مقص وخیوط صوفیة من قطعة انتاج عند توفرھا من البد التي والخامات األدوات -۲
 )    ( خیوط الحریر  خامة االسالمیة المشرفة الكعبة نسیج صناعة في استخدم  -۳
 )   نسیج مالبس األطفال (  ھو والھندسیة الكتابیة العناصر فیھ المستخدم اإلسالمي للنسیج شاھد أفضل  -٤
 )  (    .الصوفیة المنسوجات العناصر الكتابیة في المسلم الفنان استخدم -٥
 )   (   .النول سطح عن نسیجیة مرتفعة أجزاء وجود ھو البارز النسیج -٦
 )    (  .الصوفیة المنسوجات الكتابیة في العناصر المسلم الفنان استخدم -۷
 )  (   .نفسھ وستر حاجاتھ لسد  وذلك الصوفیة المالبس في تمثلت التي مھارة النسیج نساناإل تعلم  -۸

 

 : یناسبھا بما التالیة الفراغات أكملي: الثالث السؤال

 .نساناإل مع وتطورت ظھرت التي..  .................. الفنون أھم من النسیج یعتبر -۱
 .النول سطح عن... ..............نسیجیة أجزاء وجود ھو البارز النسیج -۲
 .الصوفیة المنسوجات في........ ........... العناصر المسلم الفنان استخدم -۳
 ..................نسیج ھو والھندسیة الكتابیة العناصر فیھ المستخدم اإلسالمي للنسیج شاھد أفضل -٤
 .نفسھ وستر حاجاتھ لسد  وذلك الصوفیة المالبس في تمثلت التي.. ..................مھارة نساناإل تعلم -٥

 

 وفقكن اللھ

 

 

 ۲من  ۲
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