


 

 

 

 

 

 -( أمام العبارة الخاطئة :Xأمام العبارة الصحيحية وعالمة )( √)األول : ضع عالمة السؤال 

يتصل اتصاالً وثيقاً بعمليات االدراك العقلي  ألنهالفن هو جزء من التطور البشري  1
 والتفكير

   )        ( 

الفنان ليس من الضروري يمتلك القدرة على تحويل ادراكة البصري ألشياء الى  2
 تعبير ملموس في شكل مادي

   )        ( 

ميز هللا االنسان ان باقي المخلوقات بقدراتة العقلية والعالية والمهارات الفكرية التي  3
 تساعدة على انتاج العديد من االعمال واالنشطة الفنية

   )        ( 

 )        (    الفن ال يعتبر من التفاهم والترابط االنساني 4

 )        (    الفن الى تحقيق المتعة عن طريق إنتاج االعمال الفنية وتدوقها يؤدي 5
 

 

 

  -السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحية من بين الخيارات التالية :

1 
  -: يما يلمن انواع الفن التشكيلي 

 جميع ما ذكر النحت الرسم

2 
يتعلم الفرد من خاللها العديد من المهارات والخبرات والمعلومات نتيجة استخدام خامات 

 -متنوعة وتنمية قدراته من جاب اخر هو :

 جميع ما ذكر الفن الجداري الشغال الفنية

3 

ليتمكن من  هو عملية معرفية تساعد الفرد على فهم واستيعاب العالم الخارجي المحيط بة
 -التعامل من خالل اختيار االنماط السلوكية له هو :

البعد االدراكي للفنون 
 البصرية

 جميع ما ذكر الفن التشكيلي

4 
  -من العوامل التي تدخل في بناء العمل الفني للبعد االدراكي ما يأتي  :

 جميع ما ذكر العوامل الموضوعية العوامل النفسية

5 
 -ترتكز عملية االدراك البصري في عدة مبادئ وقوانين تتمثل في االتي :

 جميع ما ذكر التشابة التقارب
 

 :  لثالسؤال الثا

 أ

 ماهي األلوان التي ذكرت في القران الكريم؟
١- 
٢- 
٣- 

 ب
 -ماهي المدرسة التي اعتمدت على االشكال الهندسية؟

 
 معلم المادة: حمدان الغموي          والنجاح ,,مع تمنياتنا لكم دوام التوفيق 

 

 : الطالب اسم

 

 السعودية العربية المملكة

 التعليم وزارة فنون: المادة

الليث إدارة التعليم بـمحافظة ثاني ثانوي مسارات : الصف  

العين بربوع التعليم مكتب  ساعة:  الزمن  

 ثانوية علي بن أبي طالب  

 هـ١٤٤٤ لعام األول الدراسي الفصل اختبار

 



 المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم  

 إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 الثانوية الثامنة والعشرون  

 

 ة الفنون للصف الثاين مساراتاختبار ماد

 ......................  الصف:   ........................................ اسم الطالبة: ......................

____________________________________________________________________________ 

 : ابهلل مث أجييب على األسئلة التالية عزيزيت الطالبة أستعيين
 لسؤال األول: ا

 تالية: ( أمام العبارات ال×مة )( أو عال√)ضعي عالمة  - أ
 ( )     التوازن النفسي والفكري واجلسدي  قق لإلنسان الفن حي -1
 ( )     يعرب عن العامل الداخلي للفنان ترب الفن نشاط إنساين ألنه يع -2
 ( )       يوانين النسبة الذهبية يف العصر ال ظهرت  -3
 ( )        تقع أمام الشكل  األرضية -4
 ( )      يشار إليه فقط  خارج العمل الفين  املضمون يعد شيء -5
 ( )    املدرسة الرومانسية تركز على العاطفة واخليال أكثر من العقل واملنطق -6
 ( )   خنتلف املدة الزمنية لتنفيذ العمل الفين على حسب األسلوب املتبع واخلامة املستخدمة  -7
 ( )    س جزيئات ككليات وليإدراك األشكال  الكلية يف فهم الظاهرة هو مفهوم  -8
 ( )     كي فقط  ن العوامل اليت تدخل يف بناء العمل الفين البعد اإلدرا م -9

 ( )        طت البارز فقالنح .من أنواع النحت -10

 ___________________________ 

 سب للعبارات التالية: ضعي املصطلح املنا -ب

 التشكيلي( الفن  –الطباعة  –ي الرقمالفن  –أدائية فنون  –املضمون  –الشكل  –الفن  – ك)اإلدرا 

 صرية واألدائية انية على اختالف أنواعها وجماالهتا من الفنون الب سجمموع املهارات اإلن..........................  -1
 ع األسطحعلى شىت أنوا خمتلفة  ومات ملونة بطرقن احلصول على مناذج أو رسهي الطريقة اليت ميك..........................  -2
 مد على وسائل التقنية الرقمية بصورة أساسية  نتاج الفين الذي يعتهو مصطلح عام لألعمال الفنية واإل .......................... -3
 العرض احلي للجمهور هي ..........................  -4
 فهم واستيعاب العامل اخلارجي احمليط به   عملية معرفية تساعد الفرد علىهو  .......................... -5



 السؤال الثاين:  

 الصحيحة:   اإلجابةاري اخت - أ

 ف الفن اليت تشبع حاجات اإلنسان  من وظائ 1

 البعد عن احلقيقة  ج قهاوتذو الفنية  نتاج األعمال  إحتقيق املتعة عن طريق   ب له أمناط عديدة  أ

 ب عن طريق الفن مهارة تكتس 2

 مجيع ما سبق ج الدراسة  ب املالحظة  أ

 من أنواع الفن التشكيلي  3

 فن الوسائط املتعددة  ج الرسم ب املوسيقى  أ

 لرقماننشي تبدأ ابو متتالية فيب 4

 1 ج 6 ب 2 أ

 عوامل نفسية ذاتية تتعلق ابلفرد نفسه وميوله  5

 فن أدائي ج البعد البنائي  ب اكي البعد اإلدر  أ

 إدراك األشكال اليت متتاز ابالكتمال أو االستقرار  6

 التقارب  ج االغالق  ب التشابه  أ

 لتصميم ( من أحد املهارات اليت يتقنها املصمم  الفراغ احمليط ابلعنصر)وب استغالل املساحة السلبية  أسل 7

 الدراما  ج الشعارات  ب الفن اجلرافييت أ

 ناصر بناء العمل الفينمن ع 8

 كاالجتاه املشت  ج االتزان  ب احلجم   أ

 أسس بناء العمل الفين 9

 سبقمجيع ما   ج حدة الو  ب زان  تاال  أ

 عتمدت على دراسة ا  االنطباعية 10

 تعبري عن االنفعاالت واألحاسيس ج ء وانعكاساته الضو  ب سية األشكال اهلند أ



 

 أكملي الفراغات التالية:  - ب
 العالقة بني الشكل واملضمون .........................................................  -1
 ن ............................ وتدريب وتقدمي العرض ائي مبناء العرض األدتبدأ عملية  -2
 مز هلا ........................................................... ور  احلسايب من قبل العامل اإلغريقي ية أو املتوسطمسيت ابلنسبة الذهب  -3

 ومقدارها ............................ 
 ................................. والتأليف ......................................  يقصد بكلمة بناء -4
 لآلخرين إيصاهلاأو األفكار اليت يريد الفنان .................................. معاين الرسالة  -5
 سية تعين فوق الواقعية .................................. كلمة فرن -6
 الرقصات ......................................... واع الفنون األدائية املسرح أنمن  -7

 

 

 

 

 

  لكن ابلتوفيق  دعوايت         

 أ/ آمال اجلعيد          



 المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم  

 إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 الثانوية الثامنة والعشرون  

 

 اختبار مادة الفنون للصف الثاين مسارات

 الصف: ......................   .............................................................. اسم الطالبة:  

____________________________________________________________________________ 

 : ابهلل مث أجييب على األسئلة التالية عزيزيت الطالبة أستعيين
 السؤال األول: 

 ( أو عالمة )×( أمام العبارات التالية: √عالمة )ضعي  - أ
 ( )       فن الرسم على اجلدران يسمى ابلفن )اجلرافييت(  -1
 ( )      عملية بناء العرض األدائي تبدأ ابلعرض أولا  -2
 ( )       من عناصر بناء العمل الفين اخلط  -3
 ( )       ظهرت املدارس الفنية املختلفة يف القرن العشرين -4
 ( )   ارتبط ابلواقع الجتماعي املعاصر وظهر يف وسائل الدعاية والعالم العرضية املدرسة  -5
 ( )       الجتاه املشرتك من أسس بناء العمل الفين -6
 ( )       النسبة الذهبية رمز هلا ابلرمز فاي  -7
 ( )     النحت الغائر يكون على سطح متساٍو الشكل يكون إىل اخلارج -8
 ( )      صور حديثة ومعاصرة هو انعكاس لفلسفة العصر يف الفنعصور قدمية، ع -9

 ( )        الفنون. الفنون البصريةمن أنواع  -10

 اين:  السؤال الث

 اختاري اإلجابة الصحيحة:  - أ

 ع حاجات اإلنسان  ا شبساهم يف امن وظائف الفن اليت ت 1

 حفظ ونقل ما أنتجه الفنان من ابداع وفكر لألجيال الالحقة  ب نظام له أدوات أ

 من العلوم اإلنسانية   2

 ابخلربة والدراسة  ب معرفة وعلم أ



 من أنواع الفن التشكيلي  3

 الواقع املعزز  ب الطباعة  أ

 يتيح فرصة التفاعل مع اخلامات املتعددة األنواع مثل الطبيعية والصناعية  4

 الشغال الفنية  ب الفنون الدائية  أ

 هو مصطلح عام لألعمال الفنية واإلنتاج الفين الذي يعتمد على التقنية   5

 فنون رقمية  ب فنون بصرية تشكيلية  أ

 عملية معرفية تساعد الفرد على فهم واستيعاب العامل اخلارجي على   6

 الدراك  ب الفن   أ

 معاين الرسالة اليت يرد إيصاهلا الفنان لآلخرين 7

 املضمون  ب الشكل   أ

 لوحة اجلورنيكا تنسب للفنان   8

 سلفادور دال  ب ببابلو بيكاسو أ

 أستخدمو املواضيع الواقعية والتارخيية من احلياة احلقيقية  9

 الفن السرايل  ب الفن الكالسيكي  أ

 جمموع املهارات اإلنسانية على اختالف أنواعها وجمالهتا  10

 الدراما   ب الفن آرت  أ

 

 

 

 دعوايت لكن ابلتوفيق           

 أ/ آمال اجلعيد          


