


 
 

 خزفأسئلة مراجعة مجال ال         
 الصف الخامس -ثانيالفصل الدراسي ال

 ـھ١٤٤٣
 السؤال األول:

 اإلجابات: نیمن ب حةیاختاري اإلجابة الصح

 

١- 

 .............. و............. و نیالط نةیعج واجھة مبنى طینیة ،من األدوات الخاصة لعمل 

  .أدوات الحفر فقط(د)   . .ماء -شرائح زجاج(ج)    . .ماء-معدنیةشرائح  (ب)  ماء و أدوات الحفر. (ا)

 

٢- 

 .بعدھا عن ................من خالل  ةیفكر الحضارة اإلسالم ةیظھر في الزخارف اإلسالم

  الوحدة.(د)    . ضاھاة خلق هللا(ج) م  . التكرار(ب)  . التوازن(ا)

 

٣- 

 البارزة أحد أنواع الخزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر .............یعتبر الخزف المسطح ذو الزخارف 

  .بیزنطي(د) ال  . موياأل(ج)    عباسيال(ب)   الفارسي .(ا) 

 

٤- 

 .الخزف اإلسالمي تمركز في .............

 .دمشق(د)   . مراء اس(ج)   . ریاضال(ب)   . قاھرةالا) (

 

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

 مثل الصحون.( ) ةیومیال اجاتنایإلنتاج الخزف جوانب متعددة من احت )١
 .( )نیالط نةیمن األدوات الخاصة لعمل مسطح من عج ةیالفرادة الخشب )٢
 الخزف المسطح ھو أحد أنواع الخزف اإلسالمي الذي انتشر في العصر العباسي ( ) )٣
 تمركز في سامراء(  ) يالخزف اإلسالم )۴
 ثریة (  )كة العربیة السعودیة بالمباني األتزخر الممل )۵
 من أنماط معالجة السطح في الخزف، الزخرفة باإلضافة و اللصق ( ) )۶
 یحرص الفنان الخزاف على تقدیم أفكار فنیة تتسم بالحداثة و الجدة و التناسق و االنسجام ( ) )٧

  : لیة بما یناسبھااملئي الفراغات التا :السؤال الثالث
یتكون الطالء الزجاجي من مواد رئیسیة ھي ........................و........................  )١

 ........................و........................و
 من أسالیب زخرفة الشرائح زخرفة نافرة على سطح الشریحة و .......................... )٢
 الزخرفة البارزة ..............................و ............................من أسالیب تطبیق  )٣
 خطوات تنفیذ واجھة مبنى من طین ..................................................... )٤

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

 و........................................................................
 من أنماط معالجة سطح الخزف ........................و.................... )٥
 الطالء الزجاجي ھو عبارة عن طبقة زجاجیة تتكون من .................................... )٦
 ....................و.....................و................و....................من أنواع الخزف اإلسالمي  )٧



                             

 

 لمـادة التربیة الفنیةمراجعة  أسئلة

 ھـ١٤٤٣ لصف الخامسا -(مجال الرسم )-الفصل الدراسي الثاني

 اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات:

 

١ 

 ستخدم الحرف ........... كرمز من رموز الفنون اإلسالمیة.ی

 (ا) الصیني (ا) الھندي (ا) العربي (ا) اإلنجلیزي

 

٢ 

  …………الجمال یكون أن منھا اإلسالمیة للفنون خصائص عدة ھناك

 جدا (د) قلیال ا(ج) عشوائی فیھ امبالغ (ب) عارًضا. مقصوًدا ولیس (ا)

 

٣ 

 .......... واختراعات أفكار من المنمنمات یعتبر فن

 الفراعنة(د)  المسلمالفنان  (ج) الغیر مسلمالفنان (ب)   طفالاأل (ا)

 

٤ 

 الزخرفة وفن المنمنمات وفن العمارة فن على فترة ما ............. في ركزت الفنون

 (أ) اإلغریقیة العثمانیة(أ)  (أ) التجریدیة (أ) اإلسالمیة

 

٥ 

 كل ما في الكون مغمور بـــ ............

 (ا) الضجیج (ا) السكون (ا) الحركة (ا) اإلیقاع

 

٦ 

 بالده سالمي فياإلالحكم  بسبب وعمرة حج من الدینیة والمناسبات  الحرام البیت عن التعبیر ........ دائم الفنان

 (ا) الصیني (ا) المسلم (ا) الغیر مسلم البیزنطي (ا) 

 

٧ 

 شفافة وغیر معتمة .........فتصبحبــ الجواش ألوان تمزج

 لبوراونا(د)  مثبت بخاخ (ج)  الصمغ األبیض (ب) لماءا (ا)

 

٨ 

 .............. و ..................... قسمین إلى الطبیعة من الرسم ینقسم

 والطبیعة الحیة، الطبیعة (ج) الكاریكاتیر والطبیعة الحیة  (ب) سالمیةالزخارف اإل و ا) الخیال(
 الصامتة

زخرفة ال(د) 
 المساحاتو

 

٩ 

  ................عبارة عن  الصامتة الطبیعة

جامدة مثل الفواكھ  أشیاء (ب) خطوط مائلة (ا)
 والمكعبات

مخلوقات  حیة منأشیاء   (ج)
 هللا

 نقاط عشوائیة) (د



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٠ 

 

 راسة الرسم ............. الغایة من د

 التعود على التسرع وعدم(ا) 
 الصبر

ظھار عیوب األشیاء من إ(ا) 
 حولنا

تعوید المرء على تذوق (ا) 
 الجمال

 (ا) االبتعاد عن االبتكار

وا الفنانین من كثیر ١١  الفیصل خالد "األمیر كالفنان السعودي الفنیة أعمالھم ........................في عن عبرَّ

 والحیاة المحلیة البیئة(ا) 
 الیومیة

البیئة الغربیة والحیاة (ج)  الخیال(ب) 
  الیومیة

 األطفال المشردین(د) 

األنشطة  التي  هسالمیة ومن ھذطالب في المدارس في ضوء قیمنا اإلوزارة التعلیم باألنشطة المختلفة التي یمارسھا التھتم  ١٢
 نمارسھا داخل المدارس  ............... و..........

 (ا) كرة السلة ثقال(ا) رفع األ (ا) سباق الخیل راجات(ا) سباق الد

 معھا مواد .......... ن من األصباغ وتمزجاتصنع األلو ١٣

 صلبة (د) سامة (ج) طبیة(ب)  كیمائیة(ا) 

 الحیاة نسق في ووظیفتھا داللتھا .................. ولھا مصدر ھيمغمور بالحركة و في الكون كل ما ١٤

 لكأبة(د) ا الحزن(ج)  (ب) المتعة الجمالیة التوتر (ا)

١٥ 

 

 و...........و.............حمر األلوان األساسیة (األ

 بیض واألزرق(د) األ (ج) األصفر واألبیض (ب) األصفر واألزرق سود واألبیض(ا) األ 



 السؤال الـثاني

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

 (    ) ازدھار وتطور أي شھدلم تو اإلسالمیةلم یستخدم الحرف العربي في الفنون  )١
 (    ) (األزرق_األصفر_األحمر) ھي:األلوان األساسیة  )٢
 (   ) المسلم الفنان واختراعات أفكار من المنمنمات فن )٣
 حج من الدینیة والمناسبات  الحرام البیت عن التعبیر دائم المسلم الفنان  )٤

 (   ). بالده فيسالمي اإلالحكم  بسبب وعمرة
 (   )  الجمال تذوقعد اإلنسان عن بُ الرسم  دراسة من الغایة  )٥
 مرئیة ال أو مرئیة باطنة، أو ظاھرة بالحركة، مغمور الكون في ما كل )٦

 (   ) و معقولةأ محسوسة
 (   )حیة الطبیعة وھو الرسم من القسم واحد فقط  لھالرسم من الطبیعة  )٧
 هللا خلقھا التي الطبیعیة في المجسد الجمال رسم ھو الحیة الطبیعة من الرسم )٨

 (   ) والودیان الجبال مثل
أعمال  كما فيكثیر من الفنانین عبروا عن البیئة المحلیة والحیاة الیومیة  )٩

 الفنان االمیر السعودي خالد الفیصل (    )
 (   )من أدوات الرسم بألوان الجواش اللون وقطع خشبیة ومدقات اسفنجیة  )١٠

  لسؤال الثالث:ا

 الفراغات التالیة باإلجابات الصحیحة : املئي
 

  .وتمزج معھا ألوان أخرى........ تصنع جمیع األلوان من )١
 مثل هللا خلقھا التي الطبیعیة في المجسد الجمال رسم ..........ھو من الرسم )٢

  .والودیان الجبال
 ......... الفنان واختراعات أفكار منالمنمنمات  فن )٣
 تقان.والصبر واإل....... تذوق على المرء تعوید الرسم دراسة من الغایة )٤
 .......... بالصمغ األبیض.تمزج ألوان . )٥
 ........ و ....... قسمین إلى الطبیعة من الرسم ینقسم )٦
 نسق في ووظیفتھا داللتھا ولھا المتعة الجمالیة  مصدر ھي في الكون.......... )٧

 .الحیاة
 ...........تصنع األلوان من األصباغ وتمزج معھا مواد  )٨
 حج من الدینیة والمناسبات  الحرام البیت عن التعبیر دائم............  الفنان )٩

 .بالده فيسالمي اإلالحكم  بسبب وعمرة
 

 

 



 

  الخامس لصفا - الفنیة التربیة لمـادة مراجعة أسئلة

 ھـ١٤٤٣ الثاني الدراسي الفصل 

 )الزخرفة وحدة( 

 :اإلجابات بین من الصحیحة اإلجابة اختاري

 

 

 

 الفن اإلسالمي ھو فن .........

 )تجریدي٤( ) زخرفي٣( تصویري) ٢( (ا)امبراطوري

 اإلسالمیة.........والتماثل والتقابل.المبادئ واألسس التي تقوم علیھا الزخرفة 

 ) الحجم٤( ) التوازن٣( ) الحفر٢( )التأثیر١(

 أخذ الفنان ............ في تحویر النباتات الطبیعیة ورسمھا على الزخارف.

 ) البیزنطي٤( ) الغیر مسلم٣( )المسلم٢( )التقلیدي١(

 علیھا التكوین الزخرفي التوازن.من النظم البنائیة والقواعد ............. التي یقوم 

 التجریدیة)٤( الخیالیة)٣( )الزخرفیة٢( )التكتلیة١(

 یمكننا رسم الزخارف اإلسالمیة وإضافة التأثیرات والمالمس بـ.................... في الوحدات إلعطائھا شكال جمالیاً مبتكرا.

ألوان (ج)  القلم األسود(ب)  ألوان الجواش(ا) 
 الجبس

 ألوان الطعام.(د) 

 یشعر المشاھد بـ ............. عند رسم وحدة زخرفیة غیر ُمتقنة

 اإلتقان.(د)  (ج) الجمال . راحة العدم (ب)  (ا) الراحة 

 یمكننا رسم وحدة زخرفیة باستخدام الورق الشفاف والتكرار بشكل ........

 (د) ُممـل (ج) ابتكاري (ب) ُمعقــد (ا) غیر منظم

 ................. خلق هللا.عنعدھا الزخارف اإلسالمیة فكر الحضارة اإلسالمیة من خالل بُ ظھر في 

 ) رسم٤( )تصویر٣( دقة) ٢( )مضاھاة١(



 الـثاني السؤال

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

 )(   التوازن عدم اإلسالمیة الزخرفة علیھا تقوم التي واألسس المبادئ أھم من)١

 (   ) إسالمي فن ھو الزخرفي الفن)٢

 (  ) جمیل بشكل وتكرارھا الشفاف الورق باستخدام زخرفیة وحدة رسم یمكننا)٣

 أخذ الفنان المسلم في تحویر النباتات الطبیعیة ورسمھا على شكل أرواح(  ))٤

 الراحة(  )خلل في الرؤیة وعدم بیشعر المشاھد  عند رسم وحدة زخرفیة غیر متقنة)٥

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

 

 : الثالث السؤال

 : الصحیحة باإلجابات التالیة الفراغاتاملئي 

 . التوازن .........اإلسالمیة علیھا تقوم التي واألسس المبادئ أھم )من١

 ............. فن ھو الزخرفي الفن)٢

 . جمیل بشكل ........... وتكرارھا باستخدام زخرفیة وحدة رسم یمكننا)٣

 زخارف. شكل على ............. ورسمھا تحویر في المسلم الفنان أخذ)٤

 ........ وعدم الرؤیة في بخلل المشاھد یشعر زخرفیة وحدةل متقن غیر عند رسم)٥

 

 

 


