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تخير من كل مجموعه من المجموعات الثالث نقطتين هامتين تكون بها بحثك 

وغير مسموح على االطالق أن تترك أى  –العلمى عن مقرر الفن و التصميم 

مجموعه من المجموعات الثالث دون أن تأخذ منها نقطتين بحثيتين وأال يعتبر 

 البحث الغيا.

 -أوال المجموعه االولى:

صفه عامه و الفن التشكيلى بصفه خاصه مع ذكر أمثله تعريف مفهوم الفن ب -1

 بها مادتك العلميه.النواع الفنون المختلفه تؤيد 

ودور الفنان تجاه المجتمع من خالل فنه المعبرعن  –مكونات العمل الفنى   -2

 نفسه و المجتمع.

وهل يوجد فرق بين تذوق الفنان و  –مفهوم التذوق الفنى ومراحله المختلفه   -3

 أشرح بأستفاضه. -لمتلقىالشخص ا

الفن الشعبى ( فنون  -الفن االسالمى -الفن القبطى –) الفن المصرى القديم   -4

 أشرح بأسلوب علمى وفنى. –حضاريه عامه أفادت البشريه بصفه عامه 

 -ثانيا المجموعه الثانيه:

االعداد الذهنى وتنميه ملكه االبتكار لدى الفنان كمدخل للعمل التصميمى  -1

 الجيد.



لعمليات التوفيقيه لتويف عناصر التصميم باالساليب و االسس التى تثرى ا -2

 القيم الجماليه و الوظيفيه للتصميم.

المواصفات و االعتبارات الفنيه الالزمه لتقييم العمل التصميمى ومدى تحقيق   -3

 أهدافه.
 -ثالثا المجموعه الثالثه:

واء كان تصميما ورقيا أو يعتبر اللون من العناصرفى التصميم س -الموضوع االول:

 -عمال فنيا أو تصميما ملبسيا تكلم عن ذلك مع االستعانه بالعناصر التاليه:

 تعريف االلوان و االلوان االساسيه و الثانويه ودائره االلوان -1

 تعريف شده اللون وأهميه وقوة اللون -2

 اثر اللون فى التصميم  -3

 تعبير اللون عن الحاله النفسيه -4

 الشبابيه –الناضجه  –اللون وشخصيه الفرد " الشخصيه المتأمله  -5
 سيكولوجيه اللون -6

 -الموضوع الثانى:

تعتبر الخطوط من العناصر الهامه المؤثره فى التصميم تكلم بالتفصيل موضحا 

 -بالصور ما يلى :

-4سيكولوجيه الخط فى التصميم -3أنواع الخطوط ومعناها -2تعريف الخط  -1

 ه و الخطوط المناسبه لكل شخصيهالخط و الشخصي
 -الموضوع الثالث:

أحد عناصر التصميم االساسيه تكلم عن سيكولوجيه الشكل فى أن الشكل 

 التصميم من خالل العناصر االتيه

أنواع  -4شيكولوجيه الشكل-3أنواع االشكال فى التصميم-2تعريف الشكل  -1

 االشكال الجسميه للتصميم.
جاحمع التمنيات بالتوفيق و الن  

 القائمين على تدريس المقرر.
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