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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

- تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد

كلية اآلداب واللغات 

قسم الفنون 

 

مدارس الفن التشكيلي                                                          األستاذة قليل سارة : مقياس

السنة الثالثة فنون تشكيلية 

 

 

التصحيح النموذجي  

 

تعددت الفنون وتنوعت عبر مراحل التارٌخ وشملت عدة مجاالت وعدة مدارس، حٌث أن كل مدرسة 

.  وأعمالهاومؤسسٌهاقامت ضد مبادئ وخصائص التً سبقتها، وبالتالً كانت كل واحدة متفردة بمٌزاتها 

 ن6:تعرٌف المصطلحات التالٌة-1

هً مجموعة من القواعد والمبادئ الثابتة تمتاز بوجود مؤسس أو منظر أو زعٌم مثبت، : المدرسة الفنٌة-

 .ٌلفت إلٌها مجموعة من الفنانٌن، وتتبنى مجموعة من اإلجراءات واألهداف

هو عبارة عن حركة واسعة اإلنتشار تمتاز بصفات ممٌزة فً إقلٌم جغرافً محدد أو غٌر : التٌار الفنً-

 .محدد لٌس لها قواعد ثابتة وإنما مجموعة من المٌزات نتاج مجموعة من الفنانٌن

 .هو تحدٌد بعض الجوانب الفنٌة كالتقنٌات المستخدمة: الطراز-

 .تعم كل الفنون وهً تجسٌد ألحداث فنٌة: الحركة-

 ن4: أسباب ظهور المدرسة الكالسٌكٌة-2

وفاة الملك لوٌس الخامس عشر وتولى بعده لوٌس سادس عشر وحلت زوجته ماري انطوانٌت مكان -

 .مدام بومٌا دور فً تولً شؤون الفن
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قٌام الثورة الفرنسٌة وإعدام لوٌس السادس عشر ورعاٌة نابلٌون للكالسكٌة تقربا للشعب الذي كان -

 .ٌؤدٌها

 انحالل البرجوازٌة -

 .االكتشافات األثرٌة لبعض اآلثار االغرٌقٌة والرومانٌة التً أذهلت كل من شاهدها-

 .اإلكتشافات العلمٌة فً مجال الكهرباء والعلوم واالتصاالت-

 .خٌبة أمل الفرنسٌٌن بعد اكتشاف أطماع نابلون الدكتاتورٌة-

عودة الرسامٌن إلى القدٌم حٌث عادوا للموضوعات األسطورٌة كما عاد المعمارٌٌن والنحاتٌن إلى -

 .األسلوب القدٌم من ناحٌة معمارٌة

 ن2:الفنان جاك لوٌس دافٌد*

هو من كبار الفنانٌن الفرنسٌٌن، أقام فترة فً روما ورسم عدة  (1845-1749)جاك لوٌس دافٌد 

وهً البداٌة على طرٌق الكالسٌكٌة وتوالت اللوحات وتزعم الفنانٌن " قسم اإلخوة هوارس"لوحات أهمها 

الفرنسٌن بعد موت الملك لوٌس السادس عشر وساعد فً تحرر الفن الفرنسً من فن الباروك والركوكو 

 .وأغلق األكادٌمٌة الملكٌة حٌث كان له سلطة وفتح مكانها األكادٌمٌة الفرنسٌة

تعرف على نابلٌون وأصبح من أبرز أتباعه وأصبح فً زمن اإلمبراطورٌة أول فنان فً القصر وهنا 

مع أنه كان له دور دكتاتوري فً الفن بقضائه على جمٌع  "األولتتوٌج اإلمبراطور نابلٌون " رسم لوحة

الفنانٌن الذٌن ال ٌسٌرون فً الطرٌق الكالسٌكً، وعندما نفً نابلٌون خارج فرنسا نفً دافٌد إلى 

األلوان القاتمة، الموضوعات المهمة : بروكسل وعاش فٌها إلى أن مات، وأهم ممٌزات أعماله الفنٌة

 ".موت سقراط"، "موت مارا"األسطورٌة، الحركة الجامدة، الرسم الدقٌق، وأهم أعماله الفنٌة 

 ن2:تعرٌف المدرسة الرومانسٌة-3

معناها اإلصطالحً مستمد من كلمة روما وتعنً قصة، أما بالنسبة لمعناها الفنً التقف عند حد معٌن 

ألنها تهدف إلى التأكٌد على التعبٌر النفسً والعاطفً بأسلوب غٌر تقلٌدي، وجاءت كردة فعل للكالسٌكٌة 

 .التً قٌدت حرٌة الفنان وجاءت الرومانسٌة وأطلقت حرٌة الفنان

 ن4:ممٌزات المدرسة الرومانسٌة*

 .تقوم على تغلب الخٌال على الواقع-
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اتجاه الفنان الرومانتٌكً إلى التعبٌر عند ذاته ومشاعره، فظهرت هذه النزعة لٌس فً األعمال فقط، -

بدأ ٌتحرر من " جون كونستابل"و" أوجٌن دوالكروا"، فالفن عند الفرنسً ٌنولكن فً أقوال الرومانتٌكً

فكرة التظلٌل شٌئا فشٌئا، موجهٌن اهتمامهما إلى لغة األلوان بدال من لغة الظالل والنور، فاأللوان أحسن 

فنستخلص من كالمهم وأعمالهم أن الفن رؤٌة ووجهة نظر . تعبٌر وإبرازا للشعور واإلحساس عند الفنان

فٌما ٌدور حولك من أحداث، وماتعٌش فٌه م مواقف فهو نوع من أنواع إبداء الرأي ولكن بالرٌشة أو 

 .األلوان

 .وبالتالً اعتمد الفنان الرومنسً على العاطفة الشخصٌة

 .المبالغة فً الحركات وإبراز العنف أو القسوة للوصول إلى اإلثارة الكاملة-

 .االبتعاد عن الموضوعات الكالسٌكٌة-

 .االهتمام باللون والخطوط المنحنٌة فً الرسم-

 ن2تنظٌم وتسلسل المعلومات وعرضها 


