جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج لعام  5102 -4102للصف الثاني اإلعدادى
الزمن  :ساعتان
الدور األول
المادة  :التربية الفنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 0
أجب عن األسئلة التالية

أوال ً  :األسئلة اإلجبارية :
السؤال األول  :الثقافة الفنية :
ضع عالمة (√) امام العبارة الصحيحة و عالمة ( × ) امام العبارة الخاطئة فيما يلى :
.1
.2
.3
.4

من أعمال الفنانة جاذبية سرى لوحة لعبة الحجلة.
من األلوان األساسية اللون البنفسجة.
للمتاحف أهمية كبرى تعكس الحضارات المختلفة.
يميل الفنان المسلم دائما ً إلى تغطية جميع سطوح مبتكراته بالزخارف.

السؤال الثانى  :التعبير الفنى-:

(√)
(×)
( √)
( √)

( مصر وطنى )

يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجيد المترابط وابراز الحركه مع التاكيد على االتزان من
خالل توزيع العناصر وااللوان.

ثانيا ً  :األسئلة األختيارية

( أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية )

السؤال الثالث  :التصميم الفنى -:
التاكيد على التصميم من خط ومساحه ولون مع كتابه العبارة المناسبه كعنصر مكمل للتصميم
مع التاكيد على القيم اللونية.
السؤال الرابع  :التذوق الفنى -:
 تأمل الرسوم التى أمامك وحدد فى ورقةاالجابة االفضل فى التصميم من وجهة
نظرك الشكل  1أم .2
 -اذكر سبب اختيارك للتصميم .

السؤال الخامس  :األشغال الفنية -:
يراعى التكوين الجيد المترابط واالتزان والتوزيع الجيد لاللوان .

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج لعام  5102 -4102للصف الثاني اإلعدادى
الزمن  :ساعتان
الدور األول
المادة  :التربية الفنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 4
أجب عن األسئلة التالية

أوال ً  :األسئلة اإلجبارية :
السؤال األول  :الثقافة الفنية :
ضع عالمة (√) امام العبارة الصحيحة و عالمة ( × ) امام العبارة الخاطئة فيما يلى :
.1
.2
.3
.4

ال تزال الفضه تحتل مكانه فنية رائعة فى مجال المعادن.
أنشأ مسجد أحمد ابن طولون فى األسكندرية .
ينقسم أعمال جاذبية سرى إلى ستة مراحل .
اللون األزرق من األلوان األساسة .

السؤال الثانى  :التعبير الفنى-:

(
(
(
(

√
×
√
√

)
)
)
)

( سقوط االمطار )

يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجيد المترابط وابراز الحركه مع التاكيد على االتزان من
خالل توزيع العناصر وااللوان.

ثانيا ً  :األسئلة األختيارية

( أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية )

السؤال الثالث  :التصميم الفنى -:
التاكيد على التصميم من خط ومساحه ولون مع كتابه العبارة المناسبه كعنصر مكمل للتصميم
مع التاكيد على القيم اللونية.
السؤال الرابع  :التذوق الفنى -:
 تأمل الرسوم التى أمامك وحدد فى ورقةاالجابة االفضل فى التصميم من وجهة
نظرك الشكل رقم . 2 ، 1
 -اذكر سبب اختيارك للتصميم .

السؤال الخامس  :األشغال الفنية -:
يراعى التكوين الجيد المترابط واالتزان والتوزيع الجيد لاللوان .

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج لعام  5102 -4102للصف الثاني اإلعدادى
الزمن  :ساعتان
الدور األول
المادة  :التربية الفنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 3
أجب عن األسئلة التالية

أوال ً  :األسئلة اإلجبارية :
السؤال األول  :الثقافة الفنية :
اختر االجابه الصحيحه من بين االقواس :
 .1من االلوان الساخنة  .......فى دائرة االلوان اللون(االبيض ـاالزرق ـ االحمر).
 .2الخطوط واالشكال تعطينا االحساس ب(.........السكون ـ الفراغ ـ الحركة).
 .3يعتبر الفنان جمال السجينين رائد فى فن ( ......النسيج ـ النحاس المطروق ـ التصوير).
 .4اتخذ العرب الخط كاداه للفن ومن اشهر الخطوط المتداولة حاليا الخط(........الهيروغليفى ـ النسخ
والرقعة ـ الفارسي).

السؤال الثانى  :التعبير الفنى-:

( االكازيون )

يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجيد المترابط وابراز الحركه مع التاكيد على االتزان من
خالل توزيع العناصر وااللوان.

ثانيا ً  :األسئلة األختيارية

( أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية )

السؤال الثالث  :التصميم الفنى -:
التاكيد على التصميم من خط ومساحه ولون مع كتابه العبارة المناسبه كعنصر مكمل للتصميم
مع التاكيد على القيم اللونية.
السؤال الرابع  :التذوق الفنى -:
اختر االجابه الصحيحه من بين االقواس
قطعه الحلى التى أمامك فى الصورة الى أى فن تنتمي
( االسالمى ـ القبطى  -الفرعونى)
ـ مع كتابة العبارة كاملة فى كراسة االجابة.

السؤال الخامس  :األشغال الفنية -:
يراعى التكوين الجيد المترابط واالتزان والتوزيع الجيد لاللوان .

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج لعام  5102 -4102للصف الثاني اإلعدادى
الزمن  :ساعتان
الدور األول
المادة  :التربية الفنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 2
أجب عن األسئلة التالية

أوال ً  :األسئلة اإلجبارية :
السؤال األول  :الثقافة الفنية :
ضع عالمة (√) امام العبارة الصحيحة و عالمة ( × ) امام العبارة الخاطئة فيما يلى :
.1
.2
.3
.4

من انتاج الفنان االمسلم المباخر والحلى وتذهيب المصاحف.
ابدعت الفنانه جاذبيه سرى بعض االعمال الفنيه بالطرق على النحاس.
من االلوان الثانويه فى دائره االلوان اللون االحمر.
يتميزالفن فى العصر الحديت بشدة تنوعه وتعدد اساليبه.

السؤال الثانى  :التعبير الفنى-:

(√)
(×)
(×)
(√)

(سفينه الفضاء)

يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجيد المترابط وابراز الحركه مع التاكيد على االتزان من
خالل توزيع العناصر وااللوان.

ثانيا ً  :األسئلة األختيارية

( أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية )

السؤال الثالث  :التصميم الفنى -:
التاكيد على التصميم من خط ومساحه ولون مع كتابه العبارة المناسبه كعنصر مكمل للتصميم
مع التاكيد على القيم اللونية.
السؤال الرابع  :التذوق الفنى -:
 تأمل الرسوم التى أمامك وحدد فى ورقةاالجابة االفضل فى التصميم من وجهة
نظرك الشكل رقم . 2 ، 1
 -اذكر سبب اختيارك للتصميم .

السؤال الخامس  :األشغال الفنية -:
يراعى التكوين الجيد المترابط واالتزان والتوزيع الجيد لاللوان .

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج لعام  5102 -4102للصف الثاني اإلعدادى
الزمن  :ساعتان
الدور األول
المادة  :التربية الفنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 5
أجب عن األسئلة التالية

أوال ً  :األسئلة اإلجبارية :
السؤال األول  :الثقافة الفنية :
اختر االجابه الصحيحه من بين االقواس:
.1
.2
.3
.4

من الطرق المستخدمه فى فن تشكيل المعادن ( ............أالستنسل ـ الطرق  -التدكيك)
اللون االزرق من االلوان ................فى دائره االلوان (الثانويه ـ المحايدة ـ االساسيه)
من اشهر فنانين المدرسه التجريدية (..............جاذبيه سرى ـ بيكاسوـ جمال السجينى)
زخرف الفنان المسلم أعماله بالعناصر الهندسيه و(.......الفرعونيه ـ النباتيه ـ االغريقيه)

السؤال الثانى  :التعبير الفنى-:

(السفر)

يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجيد المترابط وابراز الحركه مع التاكيد على االتزان من
خالل توزيع العناصر وااللوان.

ثانيا ً  :األسئلة األختيارية

( أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية )

السؤال الثالث  :التصميم الفنى -:
التاكيد على التصميم من خط ومساحه ولون مع كتابه العبارة المناسبه كعنصر مكمل للتصميم
مع التاكيد على القيم اللونية.
السؤال الرابع  :التذوق الفنى -:
 تأمل الرسوم التى أمامك وحدد فى ورقةاالجابة االفضل فى التصميم من وجهة
نظرك الشكل رقم . 2 ، 1
 -اذكر سبب اختيارك للتصميم .

السؤال الخامس  :األشغال الفنية -:
يراعى التكوين الجيد المترابط واالتزان والتوزيع الجيد لاللوان .

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج لعام  5102 -4102للصف الثاني اإلعدادى
الزمن  :ساعتان
الدور األول
المادة  :التربية الفنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجب عن األسئلة التالية
أوال ً  :األسئلة اإلجبارية :
السؤال األول  :الثقافة الفنية :
اختر االجابه الصحيحه من بين االقواس:
 .1استخدم الفنان المسلم اللون  ......باعتبارة لونا مبهجا ً (االبيض ـ الذهبى ـ االسود)
 .2اللون البرتقالى يتكون من خلط االلوان (............االساسية ـ الحياديه ـ الثانوية)
 .3ينتمى الفنان بيكاسو الى المدرسه(.................السريالية ـ التجريديه ـ التكعيبية)
 .4الخطوط واالشكال تعطينا االحساس بـ (................السكون ـ الفراغ ـ الحركة)

السؤال الثانى  :التعبير الفنى-:

(األحياء الشعبية)

يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجيد المترابط وابراز الحركه مع التاكيد على االتزان من
خالل توزيع العناصر وااللوان.

ثانيا ً  :األسئلة األختيارية

( أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية )

السؤال الثالث  :التصميم الفنى -:
التاكيد على التصميم من خط ومساحه ولون مع كتابه العبارة المناسبه كعنصر مكمل للتصميم
مع التاكيد على القيم اللونية.
السؤال الرابع  :التذوق الفنى -:
 تأمل الرسوم التى أمامك وحدد فى ورقةاالجابة االفضل فى التصميم من وجهة
نظرك الشكل رقم . 2 ، 1
 -اذكر سبب اختيارك للتصميم .

السؤال الخامس  :األشغال الفنية -:
يراعى التكوين الجيد المترابط واالتزان والتوزيع الجيد لاللوان .

() 6

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج لعام  5102 -4102للصف الثاني اإلعدادى
الزمن  :ساعتان
الدور األول
المادة  :التربية الفنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 6
أجب عن األسئلة التالية

أوال ً  :األسئلة اإلجبارية :
السؤال األول  :الثقافة الفنية :
ضع عالمة (√) امام العبارة الصحيحة و عالمة ( × ) امام العبارة الخاطئة فيما يلى :
.1
.2
.3
.4

اللون االصفر ينتج من خلط االلوان الثانوية.
التكوين الهرمى يعطى االحساس باألستقرار والرسوخ.
يميل الفنان المسلم بزخرفه اعماله بالنقوش الملونة.
من اعمال الفنان يوسف كامل لوحه الحجلة.

(
(
(
(

×
√
√
×

)
)
)
)

(األنشطة الصيفية)

السؤال الثانى  :التعبير الفنى-:
يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجيد المترابط وابراز الحركه مع التاكيد على االتزان من
خالل توزيع العناصر وااللوان.

ثانيا ً  :األسئلة األختيارية

( أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية )

السؤال الثالث  :التصميم الفنى -:
التاكيد على التصميم من خط ومساحه ولون مع كتابه العبارة المناسبه كعنصر مكمل للتصميم
مع التاكيد على القيم اللونية.
السؤال الرابع  :التذوق الفنى -:
اختر االجابه الصحيحه من بين االقواس
أمامك صورتين لنوعين مختلفين من التكوينات :ـ
 -1التكوين التكرارى رقم .........
 -2التكوين الدائرى رقم ........
 -3ارسم الشكل المفضل لديك بكراس اإلجابة
مستخدما ً القلم الرصاص فقط .

السؤال الخامس  :األشغال الفنية -:
يراعى التكوين الجيد المترابط واالتزان والتوزيع الجيد لاللوان .

