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  وزارة التعليم العلي والبحث العلمي

  جامعة أبو بكر بلقايد

UNIVERSITE DE TLEMCEN   

  كلية اآلداب واللغات

  قسم الفنون

  املصطلحات الفنية مقياس امتحان

  الدكتور خالدي دمحم

  التصحيح النموذجي المتحان مقياس املصطلحات الفنية

  نقاط5    .........................................................تعريف املصطلح الفين - 1   

 ملموس أو حمسوسشيئ  املختار للداللة على يقال أنه لكل علم لغته أي مصطلحاته واملصطلح الفين هو اللفظ

  .ه عن غريهمتييز و 

  نقاط10 .....................................:اعط مفهوما كامال لكل من املصطلحات اآلتية - 2

Rythme: إليقاعا  

أو املساحات أو األلوان بصورة منتظمة غري آلية . يقصد به تردد احلركة أو الكتل احصطالا: اإليقاع

حبيث جتمع بني الوحدة، والرتتيب، والتغري على حنو متماثل أو خمتلف أو متقارب أو متباعد حبيث 

قاع أحد العناصر ويعترب اإلي) . الفواصل(يفصل بني كل وحدة ، وأخرى مسافات تعرف mلفرتات

الذي جيعل عني املشاهد تتنقل ) التكوين(األساسية يف التصميم  ( بطريقة موقعة ، ومكررة ) تتحرك

 سواء على اخلطوط أو األشكال أو األلوان وغريها من العناصر املوجودة يف العمل الفين

 عنصر ميثل لفراغختلق ا )والكتل واملسطحات اخلطوط (مثل جتمعت إذا الثالث العناصر إن :الفراغ
 بناء يف املسطحات أو الكتل جتمع من نشأ فراغ فراغا لوجود space نظرا املعمارية الفنون يف مهم
 الداخل بني يربط املفتوح الذي الشكل إىل املغلق الشكل فكرة من تطورت ا�سمة مثال فالفنون منزل
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 الشفافة استخدام املسطحات حنو متيل احلديثة املعمارية األعمال نرى االجتاه هلذا وحتقيقا .واخلارج
  .الفين العمل كيان يف الزجاجية

 ذلك نشاط عن نشأ تقوس إذا أما فراغا، يضم أن ال ميكن طبيعته حبكم املسطح مبفرده العنصر إن 

 الفراغ فإن الكرة، نصف على هيئة يصبح حبيث ُشّكل قد املسطح هذا أن افرتضنا فراغي، و إذا

  .وحتديد جيابيةإ أكثر يصري

 Fundamentals: العمل بناء يف اإلنشائية العالقة وقوانني أصول هي: األسس  :األسس
 .معني ¨ثري §ا إلنتاج العناصر مجع جيب اليت الطريقة تقرر اليت التنظيم وخطة الفين

   .هو انسجام عنصرين أو أكثر من عناصر العمل الفين :التوافق

 العمل الفين جذm للنظر طقاشد منا: ةبصريال البؤرة

  نقاط 5......................................:ترجم اىل الفرنسية كل من املصطلحات اآلتية - 3

  Contraste  :  التضاد  

cimitrie   التماثل:   

Toile   الفماش:  

Meniatures   : املنمنمات

Modernisme   : احلداثة

art de sculpture  فن النحت :  

decorer زّين   :  

Entrelassement      :التشابك 

Ephimere  سريع الزوال:  

Relief :   النقش البارز  


