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 كيف تناول أفالطون نظرية احملاكاة؟ -112

أول مناقشة منهجية للفن وماتعكسه المحاكاة هو عبارة عن نقل للواقع والطبيعة وبسبب تناولها بالتحليل والنقد فما قدمه يعتبر 

 ذلك أخذ موقف حاد لتلك النظرية بسبب رفضه للعالم المحسوس وانه يخدعنا .

 ماهي اقسام العامل عند افالطون ؟ -117

 مخادع( –جزئي  –العالم المحسوس ) متغير  -

 صادق ( –كلي  –العالم المعقول.) ثابت  -

 علل انتقاد افالطون لنظرية احملاكاة. – 114

قسم أفالطون العالم إلى محسوس ومعقول ويرى أن الحقائق في عالم المعقول )المثل( وأن العالم المحسوس يخدعنا , وقد رأى 

ا عن طريق الحواس أن نظرية المحاكاة ماهي إال نقل للعالم المحسوس وهو باألساس أي العالم المحسوس مخادع ألنه ينقل لن

 التي تخدعنا.

 كيف رد ارسطو على انتقادات افالطون لنظرية احملاكاة ؟ -115

دافع ارسطو عن نظرية محاكاة الجوهر وهو مايعد تطويراً نسبياً للمحاكاة ، وبين في كتابه فن الشعر السمات لنظرية محاكاة 

 الجوهر نظراً الهتمامه بالتراجيديا والشعر واألدب .

 

 



 

 

 ماهو موقف ارسطو من نظرية احملاكاة؟ -116

 إعطاء الفنان دوراً في إبداع العمل الفني. -أ

 اليقوم الفنان بعملية تجميع للعناصر الفنية وانما ينتقي العناصر . -ب

 حرص على أهمية الترابط بين عناصر العمل الفني واكد ماسماه بالوحدة الباطنة أو الداخلية للعمل الفني . -ج

 ما املقصود افن البورترية؟-113

 هو رسم الوجه كما هو في الواقع .

 171النظرية الشكلية ص -ب

 علل ظهور النظرية التشكيلية. -118

 بشكل أدق . ظعرت كرد فعل للمحاكاة بعد التقدم العلمي والثقافي وظهور الكاميرات التي تنقل الواقع

 كيف ظهرت النظرية الشكلية؟ -119

كنوع من التمرد على الفن الواقعي مبتدئأ بتحريف الواقع والطبيعة ثم جاء بعده عدد من الفنانين امثال جوخ قادها بول سيزان 

 وكلود مونيه وماتيس الذين حولوا الواقع إلى تشكيل.

 ما املقصود االنظرية التشكيلية حسب )كاليف ال و روجر فراي (؟ -111

 منظمة في نموذج شكلي ذي قيمة جمالية. العناصر المميزة لوسيطي التصوير والنحت وتكون

 ) العناصر املميزة لوسيطي التصوير والنحت تكون منظمة يف أي منوذج شكلي مجيل ( اشرح هذه العبارة. -111

أن الفنان ينتقي عناصر من الواقع من دون أن يلتزم بأي نظام يعكس الواقع أو يرتبط به أي أن له مطلق الحرية في اختيار 

 تنظيمها في شكل فني ال عالقة له بالواقع الخارجي .العناصر و

 علل الفنان التشكيلي ينتقي عناصر من الواقع دون التزام اأي نظام يعكس الواقع . -112

 أن النموذج الشكلي يحمل قيمته الجمالية متى ما ادرك المتذوق مضمون الشكل وان العمل يتضمن داللة معينة يدركها المتذوق 

 فكار اليت خصها فوكو على النظرية التشكيلية؟ماهي األ -117

 التغيير الذي أحدثه على تقنيات الرسم الفني ) اللون واإلضاءة( -أ

 الموضوع( وان كل شي يجري داخل اللوحة. –االسهام األساسي في ابداع مايسمى ) اللوحة  -ب

 174-172النظرية التعبريية ص -ج

 أكثر النظريات انتشارًا وقبوال عند نقاد النخبه.علل : تعد النظرية التعبريية من  -114

ألن اعتبار الفن تعبيراً عن شيء ما مسألة يتفق عليها الجميع فرسالة الفن هو تعبير عن قضية او فكرة او انفعال تجاه حدث 

 ما.

 علل : النظرية التعبريية هي األكثر قبوال. -115

 بأي أسلوب فني فهي تجمع األعمال الواقعية والتشكيلية .ألنها تعطي للفنان الحرية في التعبير عما يريد 

 ما املقصود االتعبري الفين؟ -116

 هو تعبير الفرد عن ألم أو فرح أو حزن او مشاعر او حالة يعيشها.

 علل خيتلف التعبري يف الفن عن التعبري العادي. -113

 ني بحيث يعبر عن االنفعال الفعلي الذي يعيشه .ألن التعبير الفني يعني تعبير الفنان عما يكون بداخله في عمل ف

 



 

 

 ما املقصود االنظرية التعبريية ؟ -118

 عبارة عن تعبير عن انفعال الفنانين مهما اختلفت تصوراتهم حول كيفية التعبير عنه.

 تظهر قيمة العمل الفين يف مقدار مايثريه من انفعاالت عند املشاهد. دلل على ذلك ؟ -119

 المشاعر في المشاهد دليل على نجاح الفنان في تقديم عمله بطريقة انفعالية . حيث أن إثارة

 ما املقصود االرتجيديا؟ -121

 هو الفن الذي يعبر عن اإلرادة اإلنسانية .

 علل الرتاجيديا متثل قمة فن الشعر. -121

 ألنها تقدم لنا صراع اإلرادة مع نفسها .

 شوانهاور؟ماهي اسباب مصدر املأساة عند  -122

 الشر متمثل في إحدى الشصيات. -أ

 القدر الذي يحكم مصير بعض الشخصيات. -ب

 تصادم اإلرادة بين الشخصيات . -ج

 ماهو مصدر اللذة اجلمالية اليت يشعر اها املتذوق يف الرتاجيديا؟ -127

 الحياة .أن اإلنسان حتى وهو في قمة النكبات يستطيع ان يدرك قدرته على أن يتنازل عن ارادة 

 قارن اني النظرية التشكيلية والتعبريية واحملاكاة؟ -124

 التعبريية التشكيلية احملاكاة

أن العمل الفني ترديد حرفي 
 لموضوعات مجربة 

هي العناصر المميزة لوسيطي التصوير 
والنحت وتكون منظمة في نموذج شكلي 

 ذو قيمة جمالية.

هي تعبير الفرد عن ما يه من عاطفة 
 ر من ألم او فرح او حزن .ومشاع

 تعتبر أقدم النظريات الفنية . -
عبارة عن تصوير مطابق  -

 للواقع.
ظهر فن حديث ممتد منها هو  -

 فن البورتريه.
تنقسم إلى : المحاكاة البسيطة 

ومحاكاة الجوهر ومحاكاة 
 المثل األعلى 
 

جاء كرد فعل على النظرية  -
 الواقعية .

ظهرت بسبب التقدم الثقافي - -
 والتكنولوجي.

تعتمد على المتذوق في ادراكه  -
 لمضمون العمل الفني.

 تعتبر اللوحة شكل له داللة. -

تعد األكثر انتشاراً وقبوال عند  -
 النقاد والنخبة .

تعتبر الفن تعبير عن مسألة ما  -
 يتفق عليها الجميع .

تعطي الفنان حرية التعبير  -
 عما يريد .

تظهر قيمته فيما يثيره من  -
ند المشاهد انفعاالت ع

 والمتذوق.
يعتبر فن التراجيديا امتداد  -

 لهذه النظرية الفنية .

 

 ارجو من اهلل لكم التوفيق والنجاح

 مالحظة :

 .هذه املذكرة التغين عن الكتاب ألنه املصدر األساسي للمنهج


