اإلسم  .................................................... :رقم الجلوس ............................................:
المدرسة  .................................................:المادة  :الفنون و التصميم

والية الخرطوم  -وزارة التربية والتعليم
إدارة المرحلة الثانوية  -شئون الطالب و االمتحانات
االمتحان التجريبي يناير 201٨م
الزمــن  :ثالث ســاعات

المــادة  :الفنــون و التصميــم

اترك هذا الجدول خاليا ً

إرشادات :

رقم السؤال الدرجات

1/1امأل البيانات الموضحة على الورقة أوالً .
2/2لن تصرف لك غير ورقة واحدة فقط .
3/3اقرأ السؤال جيداً قبل البدء في اإلجابة .

األول

4/4أجـــب عـــن جميـــع األســـئلة فـــي األماكـــن

الثاني

المخصصـــة لهـــا .
5/5عــدد أســئلة االمتحــان ( )٣أســئلة مطبوعــة علــى

الثالث
المجموع

الصفحــات ( ٢إلــى )٤
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صححه

راجعه

ال تكتــب داخــل هذا المستطيــل
أجب عن جميــع األسئــلـة
الســؤال األول( :نظري  ١٠درجات)
أ* أجــب عن اآلتي -:
 -١ما العنصر التشكيلي الذي استخدمته مدرسة الخرطوم في اللوحة الفنية ؟
..........................................................................................................................
 -2أذكر أسس التصميم ؟
..........................................................................................................................
ب* أجــب بــا أو نعم :
 /1أصبح للفن التشكيلي السوداني نواته من األساتذة المؤهلين و أقاموا لهم اتحاد

(

)

 /2لم تكن األلوان الزيتية أو المائية هي مادة التلوين في الفن القديم

(

)

 /3تعتبر صور بيكاسو « الكوالج » من متممات االتجاه الغوضي عند الداديين

(

)

 /4ال يكتسب رسم الوجوه تقديرا يفوق تقدير الصور الفتوغرافية

(

)

منذ منتصف الخمسينيات

ج* أكمــل مــا يلــي فــي األماكن الشــاغرة :
1-1المدرسة التجريدية ظاهرة من ظواهر ما بعد الحرب العالمية ..........................................
2-2الخط يؤدي دوراً رئيسيا ً في تحديد األشكال و  ........................و ..................................
3-3ابتكر الفنان سواره أسلوب ..............................................
4-4عند النظرة الكلية لجسم اإلنسان يالحظ أنه ينقسم إلى  ..............................متساوية.
د* أكتــب فيمــا ال يزيــد عــن ثالثــة أســطر فــي واحــد مــن المواضيع أدناه :
 -١جماعة الجسر .
 -2الخطوات التي يمر بها متذوق اللوحة الفنية .
 -3عصر العولمة و دور المصمم في المجتمع .
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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الســؤال الثانــي  :الرســم مــن الخيال )٤٥ (:
أرسم باأللوان أحد الموضوعات التالية على أن يتناسب الرسم مع مساحة الورقة .
 -١األمومة  -امرأه ترضع صغيرها .
 -2شهر رمضان المعظم .
 -3منظر طبيعي لقرية سودانية .

-3-

الســؤال الثالــث  :الزخرفــة و التصميــم  ٤٥ ( -:درجــة )
اختــر أحــد الموضوعــات التاليــة :
/1عمل تصميم زخرفي من التراث المحلي  -مقياس الرسم ٢٠سم ×  ٣٠سم  -ال تستخدم أكثر من
ثالثة ألوان .
/2تصميم فني تحذيري يمنع تعاطي المخدرات  - .مقياس الرسم ٢٠سم ×  ٢٠سم  - .استخدم ثالث ألوان
فقط .
/٣صمم وحدة زخرفية لثالثة أنواع من األسماك - .مقياس الرسم دائرة قطرها ١٥سم  - .اختر
األلوان المناسبة لذلك .
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