جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
امتحان أبناؤنا فى الخارج ( الصف الثالث اإلعدادى ) للعام الدراسى
مادة  :التربية الفنية

الزمن  :ساعتان

(( الفصل الدراسى األول ))

أجب عن السؤالين التاليين :
( اجبارى )
السؤال األول  :الثقافة الفنية
ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة الخطأ فيما يلى ثم اكتب العبارة كاملة :
)
(
 -1طريقة الحبال والضغط والشرائح من الطرق اليدوية التشكيلية المعروفة فى الخزف .
)
(
 -2تمثال شيخ البلد الذى صنعه المصرى القديم منحوت من خشب الجميز .
)
(
 -3ازدهر إنتاج المشغوالت الخشبية فى العصر اإلسالمى .
)
(
 -4مشاهدة جسم فوق مستوى النظر تعنى رؤيته وهو تحت خط األفق .
السؤال الثانى  :التعبير الفني  ( :اجبارى )
تمر مصر األن بمرحلة بناء شامل فى كل القطاعات  ..الزراعة والصناعة والسياحة والبحث العلمى والتعليم والصحة
والمشروعات العمالقة كمشروع قناة السويس الجديد الذى سيفتح لمصر أفاقا جديدة على العالم وسيزيد من حركة مرور
السفن العمالقة  ...الخ .
المطلوب :
عبر بالرسم فى تكوين فنى مترابط عن هذا الموضوع مؤكدا على عنصر الحركة مستخدما األ لوان المناسبة .
أجب عن سؤالين فقط مما يلى :
السؤال الثالث  :التصميم الفنى :
في مساحة (  ) 02 × 51سم صمم غالف كتاب عن عالم البحار مستعينا ً باألحياء المائية من أسماك وقواقع وغيرها
مع كتابة عبارة ( عالم البحار ) بخط زخرفي جميل كعنصر مكمل للتصميم مع استخدام ما تراه مناسبا من ألوان .
السؤال الرابع  :التذوق الفنى
من خالل الصورتين اللتين أمامك - :
 الصورة رقم  .........يتحقق فيه الظل والنور بنجاح . أكتب العبارة كاملة فى كراسه اإلجابة مع رسم الصورةالصحيحة .
() 1

( )2

السؤال الخامس  :األشغال الفنية :
إرسم بداخل مستطيل مساحته (  ) 02 × 51سم " فازة ورد " بمللء مسلاحة المسلتطيل لم زخرفهلا بقصاصلات اللورق
الملون ( القص واللصق ) المتاحة لك مع التأكيد على التناسق ..
 (( انتهت األسئلة )) 

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
امتحان أبناؤنا فى الخارج ( الصف الثالث اإلعدادى ) للعام الدراسى
مادة  :التربية الفنية

(( الفصل الدراسى األول ))

الزمن  :ساعتان

أجب عن السؤالين التاليين :
السؤال األول  :الثقافة الفنية ( اجبارى )
اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلى  ..ثم اكتب العبارة كاملة :
( جنوب سيناء ـ أسوان )
 -5الطين األسوانلى موطنه األصلي . .................
 -0المللرأة علللى مللر العصللور  .................فللى سلللوكيات األبنللاء والتنميللة الشللاملة  ( .غيرمللؤ رة ـ لهللا دور فعللال )
( أبعلللد منهللا ـ قبلهلللا )
 -3نقطللة التالشلللى هللى النقطلللة التللى ال يقلللدر اإلنسللان عللللى الرؤيللة . .................
( الخللللللزف ـ الللللللورق )
 -4فللللللن تجليللللللد الكتللللللب مللللللالزم لصللللللناعة . ..................
السؤال الثانى  :التعبير الفنى  ( :اجبارى )
قمت مع زمالئك برحلة إلى إ حلدى الملدن الترفيهيلة التلى تتميلز بكثلرة األلعلاب التلى يحبهلا الكبلار والصلغار كلالمراجيح
والعربات الكهربائية والشالالت والقطار المتحرك فى الهواء ولعبة الساقية وأيضا مشاهدة الفقلرات الترفيهيلة وغيرهلا ملن
األلعاب التى يلتف حولها األطفال .
المطلوب  :عبر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدا على الحركة عن إحدى األماكن الترفيهية مراعيا تجمعات األشخاص
وحركاتهم المختلفة مستخدما ما تراه مناسبا من ألوان .
أجب عن سؤالين فقط مما يلى :
السؤال الثالث  :التصميم الفنى :
صمم ميدالية في مساحة (  ) 02 × 02سم تهديها للطالب المتفوق في اليوم الرياضي الذي أقيم بالمدرسة مع كتابة
عبارة ( يوم رياضى ) بخط زخرفي جميل كعنصر مكمل للتصميم مستخدما ما تراه مناسبا من ألوان .
السؤال الرابع  :التذوق الفنى
أمامك الث أشكال (  : ) 3 ، 0 ، 5ـــ
أنقللللل بللللالقلم الرصللللاص فقللللط تلللللك األشللللكال
بكراستك م اكتب أمام كل شكل ما يناسبه من
الجمل التالية  :ـ فوق مستوى النظر
ـ تحت مستوى النظر
( )3
()0
( )5
ـ فى مســــتوى النظر
السؤال الخامس  :األشغال الفنية :
ارسم بداخل مستطيل مساحته (  ) 02 × 51سم "سمكة" بملئ مساحة المستطيل م زخرفها بقصاصات الورق الملون
( القص واللصق ) المتاحة لك مع التأكيد على التناسق اللونى .
 (( انتهت األسئلة )) 

( نموذج إجابة )

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج ( الصف الثالث اإلعدادى ) لعام الدراسى

مادة  :التربية الفنية

(( الفصل الدراسى األول ))

الدرجة الكلية  10 :درجات

أجب عن السؤالين التاليين :
اجابة السؤال األول  :الثقافة الفنية ( اجبارى )

(درجتان بواقع نصف درجة لكل إجابة )

ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة الخطأ فيما يلى ثم اكتب العبارة كاملة :
( √
 -1طريقة الحبال والضغط والشرائح من الطرق اليدوية التشكيلية المعروفة فى الخزف .
( √
 -2تمثال شيخ البلد الذى صنعه المصرى القديم منحوت من خشب الجميز .
( √
 -3ازدهرانتاج المشغوالت الخشبية فى العصر اإلسالمى .
( ×
 -4مشاهدة جسم فوق مستوى النظر تعنى رؤيته وهو تحت خط األفق .

)
)
)
)

(ثالث درجات )
اجابة السؤال الثانى  :التعبير الفنى  ( :اجبارى )
يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجديد المترابط وإبراز عنصر الحركة مع التأكيد على األتزان من خالل توزيع
العناصر واأللوان.
أجب عن سؤالين فقط مما يلى :
(درجتان ونصف الدرجة )
اجابة السؤال الثالث  :التصميم الفنى :
التأكيد على عنصر التصميم من خط ومساحة ولون وملمس مع كتابة العبارة المناسبة كعنصر مكمل للتصميم مع
التأكيد على القيم اللونية.
(درجتان ونصف الدرجة)
إجابة السؤال الرابع  :التذوق الفنى
 -الصورة رقم (  ) 0يتحقق فيها الظل والنور بنجاح

( )2
(درجتان ونصف الدرجة)
اجابة السؤال الخامس  :األشغال الفنية :
يراعى التكوين الجيد المترابط واإلتزان والتوزيع الجيد لأللوان .
 (( انتهت اإلجابة )) 

( نموذج إجابة )

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
نموذج إجابة امتحان أبناؤنا فى الخارج ( الصف الثالث اإلعدادى ) لعام الدراسى
(( الفصل الدراسى األول ))

مادة  :التربية الفنية

الدرجة الكلية  10 :درجات

أجب عن السؤالين التاليين :
(درجتان بواقع نصف درجة لكل إجابة )
إجابة السؤال األول  :الثقافة الفنية ( اجبارى )
اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلى  ..ثم اكتب العبارة كاملة :
 -5الطين األسوانلى موطنه األصلي أسوان
 -0المرأة على مر العصور لها دور فعال فى سلوكيات األبناء والتنمية الشاملة .
 -3نقطة التالشى هى النقطة التى ال يقدر اإلنسان على الرؤية أبعد منها
 -4فن تجليد الكتب مالزم لصناعة الورق .
اجابة السؤال الثانى  :التعبير الفنى ( اجبارى ) (ثالث درجات )
يراعى فى رسم الموضوع التكوين الجديد المترابط وإبراز عنصر الحركة مع التأكيد على األتزان من خالل
توزيع العناصر واأللوان.
أجب عن سؤالين فقط مما يلى :
(درجتان ونصف الدرجة )
اجابة السؤال الثالث  :التصميم الفنى :
التأكيد على عنصر التصميم من خط ومساحة ولون وملمس مع كتابة العبارة المناسبة كعنصر مكمل للتصميم مع
التأكيد على القيم اللونية.
(درجتان ونصف الدرجة )
إجابة السؤال الرابع  :التذوق الفنى
أمامك الث أشكال ( : ) 3 ، 0 ، 5

( )5فى مسـتوى النظر

( )0فوق مستوى النظر

(درجتان ونصف الدرجة )
اجابة السؤال الخامس  :األشغال الفنية :
يراعى التكوين الجيد المترابط واإلتزان والتوزيع الجيد لأللوان.
 (( انتهت اإلجابة )) 

( )3تحت مستوى النظر

