
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد

 

 قسم الفنون                                                                                   كلية اآلداب واللغات

 جذع مشترك فنون السنة أولى                                                                             األول امتحان السداس ي 

 سا 1: االمتحان مدة                                                                       السينما الصامتةمقياس : 

 

 اإلجابة النموذجية:

 ن(03) :زمنياإلختراعات التالية وفقا لتتابعها ال ترتيب_ 1

1_Thaumatrope, 2_Phenakistoscope, 3_Zoetrope, 4_Phantasmagoria, 

5_Praxinoscope, 6_Kinétoscope. 

 ن(02) فريدزالنج: مع أفالم املخرجسيس مفهوم املونتاج السينمائي أترجع أول خطوة لت_ 2

 صح. -أ

 خطأ. -ب ✓

سيس ملفهوم املونتاج السينمائي جاء ضمن أعمال املخرج األمريكي إيدوين بورتر في أأول ت تعليل:

 .1903فيلمه 'حياة رجل إطفاء أمريكي' سنة 

 ن(02) فيلما سرياليا بإمتياز: inflationيعتبر فيلم التضخم _ 3

 صح. -أ

 خطأ. -ب ✓

 وأخرجه هاينز ريختر. 1927فيلما تجريديا، أنتج سنة   inflationيعتبر فيلم التضخم  تعليل:

 ن(02) :"معالجة خالقة للواقع"الوثائقي بأنه للفيلم  املخرج الذي صاغ أول تعريف_ 4

 روبرت فالهرتي. -أ

 يوريس إيفنز. -ب



 دزيقا فيرتوف. -ج

 .هو املخرج جون جريرسون  عليل:ت

 ن(02) يرجع تطور السينما الثورية )السينما السوفيتية( من الناحية الفنية إلى جهود:_ 5

 فسكي.فالديمير مايكو  -أ

 ليف كوليشوف -ب ✓

 ياكوف بروثا زانوف -ج

 فيزفولد ميرهولد -د ✓

 28على يد األخوين لوميير )أوجست ولويس( في  في العالم للسينما رسميقدم أول عرض _ 6

عبر فيلمهم 'خروج العمال من مصانع لوميير' و'وصول القطار إلى محطة سيوتات'   1895 ديسمبر 

 ن(02) باريس.بقاعة الصالون الهندي ببيدروم في مقهى جران كافيه  وتم عرضهما في

 ن(02) :الفرق بين جهاز الكينوتوغراف وجهاز الكينوتوسكوب_ 7

 جهاز فوتوغرافي الذي يصنع الصور.الكينوتوغراف:  هو عبارة عن 

 الكينوتوسكوب: هو عبارة عن آلة صندوق الدنيا الذي يعرض الصور.

معيار اليوم لتصوير األفالم الروائية  قب السينما الصامتة وهو في ح بهاملقاس الفلمي املعمول _ 8

ملم  18العرض هو ، و ملم )أقل من بوصة(  3الطول هو أي أن:  ملم 35، وهو مقاس الطويلة

 .ن(02) ثا1صورة /  16مسافة الصورة الفلمية: أي كل قدم من الفيلم تحتوي على ،أما (0.75)

شكل آلة  :  هو جهاز  اخترعه األخوين لوميير بباريس، كان يعمل علىجهاز السينماتوجراف _09

اإلعتماد على التيار الكهربائي، فكان يدار  فتقدعرض فوتوغرافية وكاميرا في نفس الوقت، وكان ي

بتاريخ: يدويا ويضاء بالكشاف، تم تقديم أول عرض سينمائي في العالم بفضل الجهاز 

 ن(03) .28/12/1895


