
  الشعبيةةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  تلمسان – د أبو بكر بلقا يجامـعة 
 

  اآلداب اللغات كلية
     قســـم  الفنون  

  تشكيليةختصص دراسات                  
                   سنة ثانية ما سرت 

    و                 مقيـاس فن احلديث واملعاصر 
                    

 امتحان السـداسي الثالث 
         

 :الســؤال              
 

 1954استخدمت فً إنجلترا ما بٌن الفن الشعبً أو البوب أرت   1- 

الذٌن وقفوا ضد الالشكلً  لتعرٌف بأعمال شباب مستقلٌن 1957و

وعبروا عن رغبتهم فً العودة للحٌاة الحدٌثة وسائل الثقافة الشعبٌة  
ولد فً نفس الفترة بأمرٌكا وال ٌكمن دراسته بمعزل عن الخلفٌة 

 .المتمثلة فً الدعاٌة ووسائل اإلعالم
فهً ظاهرة أمرٌكٌة ألنها تبرز نمط العٌش فً أمرٌكا وهذا ما ٌظهر 

 ن7. لنا التباٌن بٌن الفن الشعبً األمرٌكً واألوروبً 
بٌن هذا التباٌن من خالل شرح الفن الشعبً فً                  -

أمرٌكا وأوروبا؟ مع ذكر نماذج من الفنانٌن الرائدٌن فً هذا 
 ؟.الفن

 

الواقعٌة الجدٌدة   ٌفترض ظهورها مع تطور وسائل التصوٌر الفوتوغرافً واألجهزة  -  2   

 ن8.المجهرٌة 
 اشرح هذا االتجاه مع ذكر بداٌة ظهوره؟ -
حدد لوٌس كٌمٌسٌل خمسة معاٌٌر أساسٌة ألي عمل ٌفترض  -

 فما هً هذه المعاٌٌر؟. انتسابه لمفهوم الواقعٌة الجدٌدة
 نOPT ART  3 عرف الفن البصري أوب أرت – 3

 

 واهلل ويل التـوفيق                                                                               



 
  اآلداب اللغات كلية

     قســـم  الفنون  

  تشكيليةختصص دراسات                  
                   سنة ثانية ما سرت 

    و                 مقيـاس فن احلديث واملعاصر 
                    

 اإلجابة النموذجية لالمتحان  السـداسي الثالث
 

 :الفن الشعبً فً أمرٌكا  -1
, الفنان األمرٌكً ٌتقبل واقع مجتمعه وال تتضمن أعماله شٌئا أخر سوى هذا الواقع المعاصر

هذا المفهوم ٌرتبط بطبٌعة البنٌة االجتماعٌة للعالم األمرٌكً بسذاجته  فكل األعمال ال تطرح 
 .مشكلة أو تعالجها 

استعماله كل ما هو محتقرا وأكثر تداوال ومستعمل فً : روي لٌشتن شتٌن  -
 .وسائل اإلعالم

علب الشوربة صورة الفوتوغراقٌة فً المجالت :  أندي وارهول  -
 .والتلٌفوٌون

 جاسبر جونس العلم االمرٌكً وأرقام  -
 

 : الفن الشعبً فً أوروبا  -2
 الفنان األوروبً رؤٌته للحركة مخالفا كلٌل من خالل الموقف النقدي نحو  -

ٌسعى لصفة المضمون االجتماعً . المجتمع الصناعً والرأسمالً
والسٌاسً خاصة مع جماعة الٌسارٌة اقتصرت على الصور السٌاسٌة 

 والمقروءة بسهولة
  الفنان كالفٌك الصورٌة القصصٌة  -
  دوفٌلٌبً ورٌكالكاتً -
 جماعة رٌالٌداد وكرونٌكا كلهم االسلوب السٌاسً  -

   الواقعٌة الجدٌدة تظهر فً أسلوبٌن من خالل استخدام الكامٌرا لواقعٌة التصوٌرٌة  تعتمد على  -3
 . الصورة الفوتو غرافٌة فً نقل إلى اللوحة نقال مطابقا

 

تعتمد على الصورة الفوتوغرافٌة لكن مقنعة للواقع   (الهاربرٌالٌة  )الواقعٌة المفرطة 
 :متجاوزتها بطبٌعتها

  فً صوفٌا تحث عنوان التصوٌر الواقع الملتزم1973 بداٌته مع معرض للبالد الشٌوعٌة  -4

 لوٌس كٌمٌسٌلمعاٌٌر  -5
 ٗسٍطا ىْقو اىص٘سة اىْٖائٍت ىيؼَو اىفًْ  اىف٘ت٘غشافاستخذاً  1

  سطح اىي٘حتإىى آىٍت شبٔ أٗ آىٍتّقو تيل اىص٘سة بطشٌقت   2



 اىص٘سة اىفٍْت اىْٖائٍت فً إلظٖاس تنُ٘ ػْذٓ اىقذسة اىتقٍْت أُ باالّتَاء ٌجب اىشاغبىيفْاُ  3

 ف٘ت٘غشافًػَئ بَظٖش 

 ٕ٘ ٍِ ٌؼذ ٍِ سٗاد 1792 حتى ػاً اىف٘ت٘غشافٍت اى٘اقؼٍت أػَاىٔ فقط اىفْاُ اىزي ٌؼشض 4

اىحشمت اىشئٍسٍِ 

ٕ٘ ٍتخٍو   اىتؼبٍش ػِ اى٘اقغ بنو ٍا ٌحتٌ٘ٔ ٍِ اٌجابٍاث ٗسيبٍاث ٗسفط مو ٍاإٍَٔت- 5

  ٗثقافت اىَذٌْت اىجذٌذةأػَاىٌٖ ػالقت بٍِ إقاٍتبٖذف 

 ىفِ اىبصشي بشص ٕزا اىتٍاس فً ّٖاٌت اىخَسٍْاث -6

ػِ . اىحسًاإلدساكٕٗ٘ ٌؼتَذ ٍخاطبت اىبصش ٗاستثَاس ٍٍناٍّنٍت اىشؤٌت اىبصشٌت ٍغ 

 .  اىفٍْتبتأىٍفَٖا اىَتذاخيت األشناهراث  طشٌق اىَساحاث اىيٍّ٘ت

 تنُ٘ أُ إىى ْٕذسٍت راث حافاث حادة ٍٗحذدة تحذٌذا دقٍقا ٗتْضع أشناهٕ٘ ٍجَ٘ػت ف

 تشَو أي ٍالٍح تشخٍصٍت أُراث طبٍؼت تجشٌذٌت ْٕٗذسٍت ٍِ غٍش أشناال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


