
قسم التربیة الفنیة
القسم المصرى

اإلعدادىالثالثللصف یةالفنمراجعة على الثقافة
٢٠١٧/ ٢٠١٦

دراسة بعض االتجاھات الفنیة المرتبطة بالتراث
-:األخشاب على مر العصور : أوًال 

موع اإلبداعات البشریة والتشكیلیة والفن المصرى القدیم لھ الفن المصرى القدیم فى طلیعة الفنون الرفیعة الحتوائھ على أكثر العناصر وأروعھا من بین مج

.أصالتھ وخصائصھ التى تمیزه من غیره من الفنون

ولقد استخدم الفنان المصرى األخشاب منذ عصر ما قبل اآلسرات وأنتج منھا احتیاجاتھ البیئیة حیث صنع األسرة للنوم والصنادیق الصغیرة لحفظ المالبس 

.واألشیاء الثمینة

-:وفى عصر الدولة القدیمة 
.استعملت أخشاب ذات ألوان مختلفة فزین األثاث بعناصر زخرفیة ونباتیة وحیوانیة وطعموا الصنادیق الخشبیة بالعاج واآلبنوس

.كما استخدم الفنان المصرى األخشاب فى صنع التماثیل تمثال شیخ البلد وھو منحوت من خشب الجمیز واضیف غلیھ بعض التطعیمات

-:وفى عصر الدولة الحدیثة 

.واألبنوس والرخام والنحاس واألصفر واألحمر

-:وفى العصر القبطى 
لخشبیة وفن تطعیم األخشاب ودقة الحفر على الخشب ویظھر ذلك فى الكنائس القدیمة والمتحف برع الفنان القبطى فى المشغوالت ا   

.القبطى

-:وفى العصر اإلسالمى 

-:وللفن اإلسالمى العدید من الطرز منھا .فائح النحاس ومزخرفة بتصمیمات ھندسیة أو نباتیة أو حیوانیةمكسیة بص
.یتمیز بزخارف محفورة بطریقة الحفر المائل أو المنحرف الجوانب-:الطراز العباسى–أ 

-:الطراز الفاطمى  –ب
.ى مستویین مختلفین ویظھر ذلك فى األبواب الفاطمیة ومحراب السیدة رقیةعلیتمیز بتنوع الزخارف وجمال الصناعة والرسومات محفورة 

-:الطراز المملوكى –ج 
.تمتاز منتجاتھ بالحشوات الرقیقة المطعمة بأشرطة من العاج أو الخشب النفیس كما ازدھرت صناعة المشربیات والكراسى والدكك والمنابر

.من التقنیات التى تستخدم فى زخرفة األخشابالحفر ھو نوع-:الحفر على الخشب : ثانیًا 

أھم أنواع األخشاب التى یمكن الحفر علیھا * 
. یتمیز بجمال ألوانھ وصالبتھ المرنة وھو غالي الثمن: خشب الجوز.١

. لونھ أبیض صلب مع مرونھ قابلة للصقل والتنعیم: خشب البلوط.٢

. الثمنألیافھ صلبة یحتاج لمھارة خاصة وغالي: خشب األرو.٣

لونھ یمیل للحمرة وألیافھ مستقیمة صلبة ، ال ینكمش وال یتمدد ویصلح لألثاث الفاخر: خشب الماھوجني.٤

. من أصلب األخشاب ، یستخدم في التطعیم: خشب األبانوس.٥

. لونھ بني ویجمع بین الصالبة واللیونة ویسھل الحفر علیھ: خشب الزان.٦

. شابلین ومن أجود األخ: خشب العزیزي.٧

. لین ، خالي من العقد والتشقق وألیافھ غیر مندمجة: خشب الموسكي.٨

. كثیر العقد ، لین ، رخیص الثمن: الخشب األبیض.٩

. وھناك أنواع أخرى من األخشاب رخیصة الثمن مثل أخشاب أشجار اللیمون والجزورین والتوت وأخشاب أشجار الفواكھ

: أنواع الحفر
. یستخدم في عمل البانوھات على الجدران:الحفر البارز المشكل .١



. وھو أكثر بروزًا من الحفر السابق وأكثر عمقًا ویستخدم على واجھات المباني: الحفر البارز المجسم.٢

یستخدم في تصمیمات المیدالیات: الحفر قلیل االرتفاع.٣

ویستخدم في عمل التماثیل: الحفر المجسم.٤

. البارز وأستخدم في مقابر قدماء المصریینوھو عكس الحفر : الحفر الغائر.٥

. ویستخدم في أشغال البراویز واإلطارات الثمینة: الحفر المفرغ.٦

الفن الشعبي
الجماھیر ، والفنان الشعبي یعبر عن أفكاره المتوارثة بصورة متحررة الفن الشعبي یجمع بین األصالة والجمال وبین المنفعة والمالئمة لذوق

.القش والخیزران والبوص والجرید والسعفافر في أعمالھ قیم فنیة وجمالیة وھو یستخدم خامات متوفرة في بیئتھ مثلوتتودون قیود
: أشغال القش

نانوینتج الف. وألوان زاھیة جذابة ، والقش المستعمل ھو قش األرز أو القمح صناعة القش صناعة شعبیة منتشرة في أغلب القرى الریفیة بأسالیب مختلفة

. السالل المزخرفة–الشعبي األطباق 

:أشغال الخیزران
. یستخدم الخیزران في صناعة الكراسي والمقاعد وبعض األثاث المنزلي وتصبغ عیدان الخیزران أحیانًا لتعطي رونقًا جمیًال

:أشغال البوص والجرید والسعف
بعض القرى في بناء أسقف المنازل الصغیرة ویمكن استخدام البوص في ویستخدم فيالبوص نبات ینمو على ضفاف نھر النیل والترع والقنوات المائیة

. بالورنیش الشفافمن المشغوالت الیدویة الفنیة ویمكن زخرفتھ بآلة الحرق أو باألصباغ أوتنفیذ كثیر

:أشغال الجرید
بلدي الصعیدي صلب وأقوى وأرفع–صعیدي : نأخذ الجرید من النخیل وھو نوعان 

. واألسرة والمراوح والمطارحوالمناضد

. وتشتھر مدینة أسوان والفیوم بإنتاج مشغوالت فنیة جمیلة وعلى درجة كبیرة من االبتكار واإلبداع

الوحدة الرابعة
اتزفیخ

إلى تسویتھا ثم إلى تزجیجھا ، وقد امتاز الخزف في كل العصور بطابع خاصانیھ المختلفة ، ثم اھتدىعرف اإلنسان صناعة الطین منذ القدم وشكل منھا أو

العصر اإلسالمي ویظھر ذلك في أشكال األواني واألطباق واألباریق والقلل وتكوینات وألوان ممتازة ویسجل التاریخ نصرًا فریدًا في صناعة الفخار في

اإلسالمي الطین إلى ذھب وفضة ونحاس وبرونز ومعادن باكتشافھ للخزف ارف غایة في الدقة والجمال ، وقد حول الخزافالشبابیك التي زینت بزخذات

. المعدنيذو البریق

وخامة الطین
الكاولین سمى الطینخامة سھلة الحصول علیھا وموطنھا األصلي أسوان ولذلك سمیت بالطین األسوانلي  وھناك أنواع أخرى توجد في سیناء وقنا والمقطم ت

. والبولكلي وھي طینات غالیة الثمن

. وللخزف طرق تشكیل مختلفة منھا طریقة التشكیل بالحبال وطریقة التشكیل بالضغط وطریقة التشكیل بالشرائح وطریقة التشكیل بالقالب

طح ویمكن عمل الزخارف بالحبال أو بعمل مالمس مختلفة وأیضًاالغائر على السبعد عملیة التشكیل تأتي عملیة الزخرفة ومنھا الزخرفةبالرسم البارز أو

. كالورود وأوراق الشجر أو باستخدام البطاناتبإضافة شرائح طینیة للشكل وأیضًا بعمل بصمات مختلفة أو إضافة وحدات بارزة

: ألوان األكاسید
. ینتج من أكسید المنجنیز..... اللون األسود 

. أكسید الحدید األحمر أو األصفروھو ..... اللون األحمر 

. وھو أكسید الكوبالت..... اللون األزرق 

. وھو أكسید الكروم األخضر..... اللون األخضر 

. عدم تعریض المشغوالت لعملیة الجفاف السریع وتركھا لتجف جفافًا بطیئًا:الطرق السلیمة لتجفیف المشغوالت

. أفران كھربائیة–یة أفران غاز–أفران بلدیة :أنواع األفران

. ھو طبقة رقیقة جدًا من مادة زجاجیة:الجلیز

عبد الغني الشالالفنان–رضا صالح الفنان –نبیل درویش الفنان–سعید الصدر الفنان : من أھم الخزافین المصریین



قسم التربیة الفنیة
القسم المصرى

للصف األول اإلعدادىیةالفنالثقافةمراجعة على 
٢٠١٧/ ٢٠١٦

-:الفن الشعبى 
قصة أبو زید الھاللى ـ عنتر : استلھم الفنان الشعبى أعمالھ الفنیة من االساطیر و القصص الشعبیة مثل 

.الفن الشعبى فن یخدم كل االحتیاجات االنسانیة وھو فن یمارسھ عامة الشعب و أعمالھ متداولة.و عبلة ـ قیس و لیلى
ذو الزخارف الملونة الجمیلة ) الزى النسائى ( سیناء فنون الشعبیة المصریة فىمن النماذج الرائعة لل

.باستخدام الخیط الملون و الخرز و الزرایرالمشغولة بالتطریز
.یتجلى الفن الشعبى فى إبداعات صانع فوانیس رمضان ذات الزجاج الملون الجمیل

 .......
.الخاصة بھ حمایة من الحسد

السمار وقام بزخرفتھا بزخارف الحصیر المصنوع من اللیف أو الجرید أو برع الفنان الشعبى فى عمل 
.یة وھندسیةآدم

-:األلوان الساخنة والباردة 
وھـــى التى تعطینا اإلحساس بالدفء الذى نشعر بھ مثل تأثیر الشمس وحرارة النـــار : األلوان الساخنة.١

)البنفسجى المائل إلى اإلحمرار –األصفر –البرتقالى –األحمر ( 
الھدوء وذلك ناتج من الزرع ومیاه البحار وھـــى التى تعطینا اإلحساس بالبرودة و: األلوان الباردة.٢

)البنفسجى المائل إلى األزرق –األخضر –األزرق ( والسماء 
) البنى –األسود –الرمادى –األبیض ( األلوان الحیادیة

-:أسئلة على ما سبق 
اذكر لونین من األلوان األساسیة ولونین آخرین من األلوان الثانویة ؟: ١س 
)أصفر –أحمر ( لوان األساسیة األ: ١ج 

)أخضر –برتقالى ( األلوان الثانویة 

:أمام اإلجابة الخطأ ) (أمام اإلجابة الصحیحة وعالمة )( ضع عالمة : ٢س 
)(اللون البرتقالى مكون من اللونین األحمر واألصفر.١

)(اللون األخضر مكون من األزرق واألحمر.٢

)(األصفر من األلوان األساسیةاللون.٣

)(اللون األحمر من األلوان الثانویة.٤

)(اللون األزرق من األلوان األساسیة.٥

)(اللون البنى من األلوان األساسیة.٦

-:حدد األلوان الساخنة واأللوان الباردة فى األلوان التالیة : ٣س 



––––ال––( 
)األزرق 

)األصفر–البرتقالى –األحمر –البنفسجى (الساخنةاأللوان : ١ج 

.أما اللون البنى وھى ألوان حیادیة)األزرق-األخضر –البنفسجى (الباردةاأللوان 

من ھو الفنان الشعبى ؟: ٤س 
قیس ولیلى–عنتر وعبلة –والقصص الشعبیة مثل قصة ابى زید الھاللىھو الذى استلھم أعمالھ الفنیة من األساطیر 

اذكر بعض أعمال الفن الشعبى التطبیقى ؟: ٥س 
.الحصیر المصنوع من اللیف أو الجرید أو السمار–بعض أعمال الفن الشعبى التطبیقى ھى فوانیس رمضان 



قسم التربیة الفنیة
القسم المصرى

اإلعدادىالثانىللصف یةفنالمراجعة على الثقافة
٢٠١٧/ ٢٠١٦

-:الفن اإلسالمى 
. مزج فیھا الفنان المسلم بین العناصر الثالثة اإلنسان والحیوان والنبات وذلك بعد تحویرھا وتبسیطھا  

ف 
.الھندسیة والنباتیة ولقد الحظنا استخدام اللون الذھبى بكثرة ویرجع ذلك إلى اعتباره لونًا مبھجًا

-:فن العمارة 

.لمنورةبالمدینة ا) صلى اهللا علیھ وسلم (الذى بناه الرسول) قباء(مسجد 
.أنشئ جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 

.ومسجد محمد على بالقلعة،.وجامع أحمد بن طولون وجامع األزھر الشریف

-:جامع محمد على بالقلعة 
١٨٣٠بنى عام   

.أربع دعامات وكسبت جدران المسجد من الداخل والخارج بالرخام األلبستر المربع الشكل تعلوه قبة ترتكز على 

-:الجامع األزھر الشریف 
ولقد سمى .م  ٩٧٢أنشأه القائد جوھر الصقلى فى القاھرة بأمر من الخلیفة الفاطمى المعز لدین اهللا عام 

) . وسلم صلى اهللا علیھ( المسجد باألزھر نسبة غلى فاطمة الزھراء بنت رسول اهللا 

-:جامع أحمد بن طولون 
. م ٨٧٩أنشىء فى عصر األمیر أحمد بن طولون عام 

-:الحفر على الخشب 
مـن أعظم التحف الخشبیة المحاریب الثالثة وكذلك یمكن تقسیم أنواع الصناعات الخشبیة إلى فن 

. الطبخ والفلتو وفن صناعة الحشوات وفن التطعیم باألصداف والعضم و) األرابیسك ( الخراطة 

-:الخزف 
. المعدنى ى مصر فى ابتكار الخزف ذى البریقنجح الفنان المسلم ف

-:النسجیات 
اشتھرت مصر بصناعة المنسوجات الكتانیة التى كثرت صناعاتھا فى إقلیم الفیوم ونواحى بحیرة 

)كسوة الكعبة ( ومن أشھر المنتجات الحریریة فى العصر الفاطمى . المنزلة 

-:المعادن
واستخدم الصناع الذھب والفضة فى صنع . برع المصریون فى صناعة المعادن والتحف المعدنیة

. الحلى والسروج والسیوف وتذھیب المصاحف وزخرفة المالبس الفاخرة
-:أسئلة على ما سبق 

-
-:العبارة 



جامع –جامع أحمد بن طولون –المحاریب الثالثة –األرابیسك –مسجد قباء ( 
)اإلنسان والحیوان والنبات–الذھب والفضة –البریق المعدنى –محمد على

.البریق المعدنىبرع الفنان المسلم فى مصر فى ابتكار الخزف ذى   .١

.لسیوففى صنع الحلى والسروج واالذھب والفضةاستخدم الصناع  .٢

الذى بناه مسجد قباءیعد الصحن فى عمارة المساجد عنصرًا جوھریًا وأول المساجد ھو  .٣

.بالمدینة المنورة ) صلى اهللا علیھ وسلم ( الرسول 

.المحاریب الثالثةو األرابیسكمن أنواع الصناعات الخشبیة فن .٤

.والحیوان والنباتاإلنسانفى الفن اإلسالمى مزج الفنان المسلم بین العناصر الثالثة .٥

.م بقلعة صالح الدین األیوبى على الطراز العثمانى١٨٣٠عام جامع محمد علىبنى .٦

م٨٧٩فى عصر األمیر أحمد بن طولون عام جامع أحمد بن طولونأنشىء .٧



أسئلة على منھج تاریخ الفن للصف األول اإلعدادى
٢٠١٢/ ٢٠١١الفصل الدراسى الثانى  

-:أكمل الجمل اآلتیة : السؤال األول 
.واإلسالمى إلى عصرناالفرعونى و : الفن التشكیلى المصرى یتطور منذ أقدم العصور .١

.الفنان من رواد الفن الحدیث والمعاصر فى مصر الفنان .٢

راغب عیاد / الفنان : 
.م ١٩٠٨الجملیة عند افتتاحھا عام التحق الفنان راغب عیاد بكلیة .١

و تقلد الفنان راغب عیاد عدة مناصب فى كلیتى .٢

.١٩٦٥التقدیریة عام حصل على جائزة .٣

بأسلوب یقترب من المدرسةتمیز راغب عیاد رغم ثقافتھ األجنبیة بتصویر الحیاة .٤

لوحة فنیة مستمرة العطاء بالنسبة للفنانلإلنسان یاة أصبحت الح.٥

وو و من أعمالھ لوحة .٦

.و اذكر عملین من أعمال الفنان راغب عیاد ؛ .٧

أمام العبارة الخاطئة ) خطأ(وكلمةالعبارة الصحیحة أمام) صح(عالمة اكتب : السؤال الثانى
:فیما یلى

)(١٩٩٠التحق الفنان راغب عیاد بمدرسة الفنون الجمیلة عند افتتاحھا عام .١

)(اھتم راغب عیاد فى لوحاتھ بالتجمعات البسیطة والواقع الیومى.٢

)(رلم یكن الفنان راغب عیاد محررًا فى فن التصویر الفنى المعاص.٣



أسئلة على منھج تاریخ الفن للصف الثانى اإلعدادى
٢٠١٢/ ٢٠١١الفصل الدراسى الثانى 

-:أكمل الجمل اآلتیة : السؤال األول 
.وأخلصوا لھاالتشكیلیین الذین عشقوافى العصر الحدیث أنجبت مصر عددًا ھائًال من.١

ةالفنانالفنان من رواد الفن المعاصر فى مصر الفنان.٢

.المصریةیعتبر الفنان یوسف كامل رائدًا للمدرسة.٣

.ولوحة من أعمال الفنان یوسف كامل من اللوحات الزیتیة لوحة .٤

.الفنیة التأثیریة بالنزعةاھتم الفنان .٥

اذكر عملین من أعمال الفنان یوسف كامل ؟ : السؤال الثانى 
على شط الترعة-١

مشایخ الحسین-٢

أمام العبارة ) خطأ(وكلمةأمام العبارة الصحیحة ) صح(عالمة اكتب : الرابعالسؤال 
:الخاطئة فیما یلى 

)(١٩٣٧حصل الفنان یوسف كامل على جائزة مختار عام .١

١٩٦٠حصل الفنان یوسف كامل على جائزة مختار عام :التصحیح 

)(تتمیز شخصیة یوسف كامل بالبساطة والوضوح والصراحة.٢

)(١٩٦٠حصل الفنان یوسف كامل على جائزة الدولة التقدیریة فى الفنون سنة .٣

أسئلة على منھج تاریخ الفن للصف الثالث اإلعدادى
)الفن المصرى المعاصررواد(٢٠١٢/ ٢٠١١الثانى الفصل الدراسى

-:أكمل الجمل اآلتیة : السؤال األول 
یمأن الفنانین المعاصرین یستلھموا فى إنتاجھم .١

.والتطورلمواصلة المسار 



وحافظوا على حضارتھا التشكیلیین الذین عشقوا ًال من أنجبت مصر فى عصرنا الحدیث عددًا ھائ.٢
یالءم متطلبات   العریق من إیجاد فن مصرى      السابقة و   

.وفنا یعتز بمصریتھ وأصالھ
-:"١٩٣٤–١٨٩١" محمود مختار / المثال : أوًال 

و  تماثيلھو أول مثال مصرى یقیم      .١
.القدیم 

نشابالمحلة الكبرى ثم انتقل إلى قریة       فى قریة   ١٨٩١ولد مختار عام    .٢
.من طین الترعتھ ئیتعبر عن بتماثيلیشكل 

ثم التحق بمدرسة    انتقل مختار إلى     ١٩٠٢فى سنة   .٣
.عامًا١٧وكان أول الملتحقین بھا وكان عمره ١٩٠٨عام 

.ولقى ترحیبًا وتقدیرًا من كل من یراهفى السنة النھائیة لھ عرض تمثال .٤
١٩١٢عام كان مختار أول مصرى أوفد فى بعثة فنیة إلى     .٥

.وعرض لھ صالون باریس تمثالھ أستاذه 
وقد عرض فى صالون فنیًا وأثناء ذلك أبدع تمثالھ نھضة    استدعاه متحف جریقان وعینھ     .٦

.على فنانى العالم وفاز بالمیدالیة ١٩٢٠سنة 
١٩٢٨عام وتم وضعھ فى میدان محطة تم تنفیذ تمثال نھضة مصر بخامة       .٧

.الحالىم ووضع بدًال من تمثال ١٩٥٥بالجیزة سنة حدیقة 
والمازنى م بھدف إحیاء فن التراث وكان من أصدقاء ھذه الجماعة ١٩٢٨سنة كون مختار جماعة .٨

هيكلو 
على تمثال عروس بالمیدالیة الذھبیة فى صالون فاز الفنان مختار ١٩٢٩فى عام .٩

.١٩٣٢وعام ١٩٠٣عامى فى القاھرة و أقام أیضًا تمثاالت الزعیم سعد .١٠
المصریة بقوامھا استطاع مختار أن ینتزع األحداث العامة فوضعھا وحكاھا بأسلوبھ ولعل تعبیره عن .١١

لطلبات البیت ومشاركتھا للـ والعمل ومعاناة طریة لقد رمز لھا بالخصب و وجاذبیتھا الف
.

١٢.
.المصریینتخلیدا لذكرى مختار وبث روح الھمة والنشاط بین 

المصرى و المصرى القدیم عندما جسد موضوعات المثال مختار الكتل الساكنة فى لقد ھز.١٣

.بصفائھا ورشاقتھاوالفالحة و الریفیة والفالح 
١٤.

.والطرافةو لقد كانت تماثیلھ تضج بالــ 
-:من أھم أعمال المثال محمود مختار التماثیل األتیة .١٥

الفالحة –حارس الحقول –سعد زغلول –زوجة شیخ البلد –بنت الشالل –الحزن –نھضة مصر –ابن البلد ( 
)ین ریاح الخماس–حامالت الجرة –الراحة –نحو ماء النیل –

ھو فن من فنون  
"الملصقات " والسینما أو مرئى 

:ھى " الملصق " محتویات أو عناصر اإلعالن 
.ھو أشكال أو عناصر المحتوى المراد اإلعالن عنھ : الرمز-أ

.وضیح ھدف اإلعالن ویراعى أن تكون بخط واضح وسھل وفى مكان مناسبوھى لت: الكتابة-ب
.ولربط الرموز بالكتابة یمكن عمل خطوطك تتقاطع مع بعضھا للربط : التقسیم الھندسى-ج
.األلوان من أھم العناصر لجذب االنتباه وتوزع فى اللوحة حسب األھمیة : التلوین-د

-:م "١٩٦٤–١٨٩٧" محمود سعید / المصور المصرى : ثانیًا 



-:أكمل الجمل اآلتیة : السؤال األول 
.فى مصر والعالم حتى یومنا ھذامحمود سعید رائد من روادنا .١

.منذ طفولتھوتجلت موھبتھ فى ١٨٩٧ولد الفنان محمود سعید عام .٢
وتلم محمود سعید فى مدارس  .٣

.ثم التحق بكلیة فى فرنسا وحصل على إجازتھا١٩١٥البكالوریوس عام 
٤.

.الكبیر فى فرنسابمرسم 
١٩٢٢لقضاء سنة والتحق بسلك ا  عاد إلى   .٥

،،، المستقلة و   شخصيةوأصبح لھ   

،،،،،،
.فينيسياوو فى عدة معارض فى اشترك .٦

ومنحتھ جائزة ١٩٦٠وكرمتھ الدولة سنة لقب محمود سعید بفنان    .٧
.فى منزلھ وأقامت لھ 

میع مراحل فى جالفنون الجمیلة معرضًا لجمیع أعمال الفنان محبىأقامت جمعیة ١٩٥١فى عام .٨

حیاتھ 
.المصریة من الموضوعات المحببة لدى الفنان ھو رسم .٩

.ولم یغفلھا الفنان محمود سعیدلوحة الصالة من أعمال التى تتمتع بالجانب .١٠

أسئلة على منھج تاریخ الفن للصف األول اإلعدادى
٢٠١٢/ ٢٠١١الفصل الدراسى الثانى

-:أكمل الجمل اآلتیة: ول السؤال األ
واإلسالمى إلى عصرنا------------الفرعونى و : الفن التشكیلى المصرى یتطور منذ أقدم العصور .٣

------------.

.---------------الفنان ------------من رواد الفن الحدیث والمعاصر فى مصر الفنان .٤

راغب عیاد / الفنان : 
.م ١٩٠٨الجملیة عند افتتاحھا عام ---------------ن راغب عیاد بكلیة التحق الفنا.٨

.------------و ------------تقلد الفنان راغب عیاد عدة مناصب فى كلیتى .٩

.------------التقدیریة عام ------------حصل على جائزة .١٠

-------أسلوب یقترب من المدرسةب---------تمیز راغب عیاد رغم ثقافتھ األجنبیة بتصویر الحیاة .١١

--------لوحة فنیة مستمرة العطاء بالنسبة للفنان--------لإلنسان ---------أصبحت الحیاة .١٢

-------------و------------و ------------و ------------من أعمالھ لوحة .١٣



.------------و ------------اذكر عملین من أعمال الفنان راغب عیاد ؛ .١٤

.لوحة العمل فى الحقل-----------من أعمال .١٥

أمام العبارة الخاطئة ) خطأ(وكلمةأمام العبارة الصحیحة ) صح(عالمة اكتب : السؤال الثانى
:فیما یلى

)(١٩٩٠التحق الفنان راغب عیاد بمدرسة الفنون الجمیلة عند افتتاحھا عام .٤

)(والواقع الیومىاھتم راغب عیاد فى لوحاتھ بالتجمعات البسیطة.٥

)(لم یكن الفنان راغب عیاد محررًا فى فن التصویر الفنى المعاصر.٦

أسئلة على منھج تاریخ الفن للصف الثانى اإلعدادى
٢٠١٢/ ٢٠١١الفصل الدراسى الثانى 

-:أكمل الجمل اآلتیة : السؤال األول 
٦.----------------

.وأخلصوا لھا

ةالفنان------------------الفنان ------------من رواد الفن المعاصر فى مصر الفنان.٧

---------------.
.المصریة------------یعتبر الفنان یوسف كامل رائدًا للمدرسة.٨

.---------ولوحة ------------لزیتیة لوحة من أعمال الفنان یوسف كامل من اللوحات ا.٩

.بالنزعة الفنیة التأثیریة ----------اھتم الفنان .١٠

اذكر عملین من أعمال الفنان یوسف كامل ؟ : السؤال الثانى 
٣------------------------

٤-------------------------

الفترة األولى ؟جاذبیة سرى فىةاذكر عملین من أعمال الفنان: السؤال الثالث 
١------------------------

٢-------------------------



أمام العبارة ) خطأ(وكلمةأمام العبارة الصحیحة ) صح(عالمة اكتب : الرابعالسؤال 
:الخاطئة فیما یلى 

)(١٩٣٧حصل الفنان یوسف كامل على جائزة مختار عام .٤

)(وضوح والصراحةوالتتمیز شخصیة یوسف كامل بالبساطة.٥

)(١٩٦٠حصل الفنان یوسف كامل على جائزة الدولة التقدیریة فى الفنون سنة .٦

اإلعدادىالثالثأسئلة على منھج تاریخ الفن للصف 
)الفن المصرى المعاصررواد(٢٠١٢/ ٢٠١١الفصل الدراسى الثانى 

-:أكمل الجمل اآلتیة : السؤال األول 
---------------------أن الف.١

.والتطور--------ویبذلون الجھد لمواصلة المسار ---------و -------وأنماطھ 
وحافظوا --------التشكیلیین الذین عشقوا ---------أنجبت مصر فى عصرنا الحدیث عددًا ھائًال من .٢

----------یالءم متطلبات ------العریق من إیجاد فن مصرى -----------لسابقة و على حضارتھا ا
.وفنا یعتز بمصریتھ وأصالھ------------الحدیث ویالحق التطور 

-:"١٩٣٤–١٨٩١" محمود مختار / المثال : أوًال 
---باسلوبھ عمق بأسلوب غیر مسبوق فھو بضرب----------و ---------ھو أول مثال مصرى یقیم .١

.المصرى القدیم -----
ھ على وقضى وقت-------بالمحلة الكبرى ثم انتقل إلى قریة -----فى قریة ----------ولد مختار عام .٢

.من طین الترع---------یتھ تعبر عن بن--------یشكل -------ضفاف 
حین فتحت ------الجمیلة بدرب --------ثم التحق بمدرسة -------انتقل مختار إلى ١٩٠٢فى سنة .٣

.عامًا--------وكان أول الملتحقین بھا وكان عمره ١٩٠٨أبوابھا عام 
.ولقى ترحیبًا وتقدیرًا من كل من یراه-------فى السنة النھائیة لھ عرض تمثال .٤
١٩١٢----------.٥-------

.--------وعرض لھ صالون باریس تمثالھ -------وتعلم على ید أستاذه 
--------فنیًا وأثناء ذلك أبدع تمثالھ نھضة     ---------استدعاه متحف جریقان وعینھ     .٦

.على فنانى العالم ------وفاز بالمیدالیة ١٩٢٠سنة -------صالون 
١٩٢٨عام --------وتم وضعھ فى میدان محطة -------تم تنفیذ تمثال نھضة مصر بخامة  .٧

.الحالى-------م ووضع بدًال من تمثال ١٩٥٥بالجیزة سنة ------إلى میدان حدیقة 



----م بھدف إحیاء فن التراث وكان من أصدقاء ھذه الجماعة ١٩٢٨سنة --------كون مختار جماعة .٨
.-------والمازنى و ------

.----على تمثال عروس --------ون فاز الفنان مختار بالمیدالیة الذھبیة فى صال١٩٢٩فى عام .٩
.-------وعام ١٩٠٣عامى ------فى القاھرة و --------أقام أیضًا تمثاالت الزعیم سعد .١٠
المصریة -------استطاع مختار أن ینتزع األحداث العامة فوضعھا وحكاھا بأسلوبھ ولعل تعبیره عن .١١

لطلبات --------والعمل ومعاناة  -------وجاذبیتھا الفطریة لقد رمز لھا بالخصب و         -------ا  بقوامھ
.--------البیت ومشاركتھا للـ 

١٢.-------
.المصریین--------لنشاط بین تخلیدا لذكرى مختار وبث روح الھمة وا-------المثالین من 

١٣.--------------
.ورشاقتھا-------بصفائھا ----والفالحة و -----الریفیة والفالح --------المصرى و 

-----------------والواقعیة و    -------اتسم أسلوب النحات محمود مختار بالـ       .١٤
.والطرافة---------و --------لقد كانت تماثیلھ تضج بالــ --------والبعد عن 

-:من أھم أعمال المثال محمود مختار التماثیل األتیة .١٥
حة الفال–حارس الحقول –سعد زغلول –زوجة شیخ البلد –بنت الشالل –الحزن –نھضة مصر –ابن البلد ( 
)ریاح الخماسین –حامالت الجرة –الراحة –نحو ماء النیل –

-اإلذاعة أو مسموع ومرئى مثل إعالنات --------االنتباه منھ ما ھو مسموع مثل -------ھو فن من فنون اإلعالن
"الملصقات " والسینما أو مرئى -------

:ھى " الملصق " محتویات أو عناصر اإلعالن 
.أشكال أو عناصر المحتوى المراد اإلعالن عنھ ھو : الرمز-ه
.وھى لتوضیح ھدف اإلعالن ویراعى أن تكون بخط واضح وسھل وفى مكان مناسب: الكتابة-و
.ولربط الرموز بالكتابة یمكن عمل خطوطك تتقاطع مع بعضھا للربط : التقسیم الھندسى-ز
.اللوحة حسب األھمیة األلوان من أھم العناصر لجذب االنتباه وتوزع فى: التلوین-ح

-:م "١٩٦٤–١٨٩٧" محمود سعید / المصور المصرى : ثانیًا 
-:أكمل الجمل اآلتیة : السؤال األول 

.فى مصر والعالم حتى یومنا ھذا--------محمود سعید رائد من روادنا .١
.ھمنذ طفولت-------وتجلت موھبتھ ------فى -------ولد الفنان محمود سعید عام .٢
عیدیة الثانویة وحصل على شھادة والتحق بالس----ثم انتقل إلى --------تلم محمود سعید فى مدارس .٣

.ثم التحق بكلیة فى فرنسا وحصل على إجازتھا--------البكالوریوس عام 
-------أثناء العطالت القضائیة والصیفیة زار محمود سعید الكثیر من         .٤

.الكبیر فى فرنسا------التحق بمرسم 
----ولكنھ فضل الفن على -------حتى وصل درجة ١٩٢٢والتحق بسلك القضاء سنة -----عاد إلى .٥

--------،--------، -------الخاص من أعمال الفنان --------المستقلة و --------وأصبح لھ ----
،--------،--------،--------،--------،--------،--------،--------،--------

.--------و--------و --------اشترك فى عدة معارض فى .٦
--التقدیریة فى --------جائزة ومنحتھ --------وكرمتھ الدولة سنة --------لقب محمود سعید بفنان .٧

.فى منزلھ --------التشكیلیة وأقامت لھ ------
فى جمیع --------الفنون الجمیلة معرضًا لجمیع أعمال الفنان --------جمعیة أقامت ١٩٥١فى عام .٨

.--------مراحل حیاتھ 
.المصریة --------من الموضوعات المحببة لدى الفنان ھو رسم .٩

.ولم یغفلھا الفنان محمود سعید--------لوحة الصالة من أعمال التى تتمتع بالجانب .١٠


