
 خدا نامبه 
 جمهوري اسالمي ايران

 اداره آموزش و پرورش منطقه  شش  تهران

 اي  هیات امنايي شهادت  هنرستان فني و حرفه
 

 صبح8  ساعت امتحان:  خرداد   نوبت امتحاني:  ش صندلي ش داوطلب:

 دقیقه  60      وقت امتحان: پایه دهم-گرافیک پايه و رشته :  نام پدر:  نام و نام خانوادگي:

 98 /3/  4   تاریخ امتحان:   97-98   سال تحصیلي: مصطفایي پور نام دبیر:  تاریخ هنر ایران :  سئوال امتحان درس

 برگ            2تعداد برگ    
 

   

 بارم  پاسخ نامه ردیف

 پاسخ نامه  

 نمره 5/0هر تست  یسواالت تست

 3نه یگز 1سوال 

  3نهیگز 2سوال

 4نه یگز 3سوال 

 1نه  یگز 4سوال 

 3نه  یگز 5سوال 

 2نه  یگز 6سوال 

  4نه  یگز 7سوال

 3نه  یگز 8سوال 

 1نه  یگز 9سوال

 1نه یگز 10سوال 

 

  یخال یپاسخ سواالت جا

 نمره 25/0 چاپ سنگی-1

 نمره 25/0 لرستان-2

 نمره 25/0 اسمان -3

 نمره 25/0 خشت یا اجر -4

 نمره 25/0 معرق-5

 نمره 5/0خاتون یب یب سمرقند و -6

 نمره25/0میدان نقش جهان-7

 نمره25/0ایرانی-8

  یپاسخ جور کردن

 نمره 25/0 2گزینه

 نمره 25/0 3گزینه

 نمره 25/0 1گزینه 
 

 

 

 

 2از  1صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 

 راهنمای تصحیح ویژه دبیران

 

 

 رشته:                                           

                                                           گرافیک

 1398/    3/        4تاریخ امتحان:      

 

 



 

 

 بارم  ســـــواالت ردیف

 پاسخ درست وغلط  

 نمره 25/0  غلط -1

 نمره 25/0 درست-2

 نمره 25/0  غلط -3

 

  یحیپاسخ سواالت تشر

 نمره 75/0 مورد3ذکر  تپه زیویه    نوشی جان تپه   دکان داود  فخریگاه   -1

 

 نمره 5/0 اشکانی-2

 

 نمره 75/0 قوس یا صد دروازه   هاترا یا الحضر    کاخ نیسا عشق اباد  -3

 

 1 .انتزاعی  با نقاشی ازپیکره انسانیوکاری  حاشیه گل وبوته وطرح هندسی  دارای تذهیب کتاب ارژنگ مانی-4

 نمره

 

 نمره 75/0 تاریخانه دامغان   فهرج یزد  داراب گرد   مسجدجامع شوش   سیراف  ومسجد اصفهان-5

 نمره75/0ساخت ارامگاه برج مانند ارامگاه قبه ای چند ضلعی ساخت میل ومنار-6

 

ار یسب یاهیبا نقوش گ یتناسب با منظره ومعمار یش از حد بلند قامت بیکره ها بیانسان پ یبر رو یرید تصویتاک-7

 نمره 2 رنگ خط و یهماهنگ ینه وافق در باال نوعیزم

 

 نمره 75/0 ن بهزاد یرزا  کمال الدیسنقر میشاهرخ  با-8
 

وجهانی وحضور  مکتب رضا عباسی یا اصفهان با گرایش به واقع گرایی وتاکید برقلم گیری با رویکردتجاری-9

 نمره1هنرمندان هلندی واروپایی 

صحنه های مختلف موضوعات متنوع نقاشی رنگ روغن با ابعاد بزرگ نقاشی زیر الکی مکتب گل در بردارنده -10

 نمره1ونقاشی اشیا ازجمله قاب اینه وصندوقچه 
 

نقاشی عامیانه یا قهوه خانه ای نگارگری با ماهیت سنتی وبرای اولین بارارایه در مراکزرسمی وتاالرهای هنری  -11

 نمره2وخودنمایی اثار در ان مکان هاهمگام با گرایشات غرب گرایی وبروز 

 

 

 با نهایت ارزوی سالمتی وشاد کامی
 

 

 2از  2صفحه: 


