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 دقیقه  06                              

 97/ 3/     :  تاریخ امتحان 6971 - 79   :سال تحصیلي مصطفایي پور : نام دبیر تاریخ هنر ایران :  سئوال امتحان درس

 برگ            2  :      تعداد برگ سئوال   
 

 بارم  ســـــواالت ردیف

 پاسخ نامه  

 نمره 5/0هر تست  یسواالت تست

 3نه یگز 1سوال 

  3نهیگز 2سوال

 2نه یگز 3سوال 

 4نه  یگز 4سوال 

 1نه  یگز 5سوال 

  2نه  یگز 6سوال 

  4نه  یگز 7سوال

 1نه  یگز 8سوال 

 2نه  یگز 9سوال

 4نه یگز 11سوال 

 3نه  یگز 11سوال 

 1نه  یگز 12سوال 

 2نه  یگز 13سوال 

 

  یخال یپاسخ سواالت جا

 نمره 5/0انسانی  - یجانور-1

 نمره 25/0 فهرج-2

 نمره 5/0 خاتون یب یب سمرقند و -3

 نمره 5/0 بناها هفت رنگ و -4

 نمره 5/0با یکامران د-5
 

  یپاسخ جور کردن

 نمره 25/0 بادآسا عشق ین

 نمره 25/0 قومس صد دروازه 

 نمره 25/0 هاترا الحضر 
 

 

 

 

 2از  1: صفحه

 محل مهر یا امضاء مدیر

 

 راهنمای تصحیح ویژه دبیران

 

 



   

 

 

 بارم  ســـــواالت ردیف

 پاسخ درست وغلط  

 نمره 25/0 درست-1

 نمره 25/0 غلط-2

 نمره 25/0 درست-3

 

  یحیپاسخ سواالت تشر

 نمره 55/0 یم وانتقال ان به هنر هخامنشیخود وتنظ یراث فرهنگیق ان با میمنطقه وتلف یجذب هنرها-1

 

 نمره 5/0 د یپاسارگادوتخت جمش-2

 

 نمره 5/0 ییش واقع گرایحساب شده ومتقارن با گرا یب بندیترک-3

 

 نمره 1 .متفاوت اجراز چوب بادوام تر از سنگ ارزان تر بود یبهایجاد ترکیوا یل سادگیاستفاده از اجر به دل-4

 

 نمره 5/0  یقیجانوران پرندگان وموجودات تلف-5

 

ار یبس یاهیبا نقوش گ یتناسب با منظره ومعمار یلند قامت بش از حد بیکره ها بیانسان پ یبر رو یرید تصویتاک-6

 نمره 2 رنگ خط و یهماهنگ ینه وافق در باال نوعیزم

 

 نمره 55/0 ن بهزاد یرزا  کمال الدیسنقر میشاهرخ  با-7
 

 نمره 5/0 ینیظرف کوباچه یا بدل چ-8

 

 نمره 1 زیق مکتب هرات وتبریتلف یحلزون یب بندیترک یوعاد یدربار یش از حد موضوعات نقاشیب ییرنگ طال-9

 

 نمره 55/0  یرانیا یودورشدن از نگارگر یصورت ساز یمنظره ساز-11

 

 مواد و یریوبه کارگ یجهان یهنر یبصر یبا ارزش ها ییضمن اشنا یش هنرین گرایا یل به خط نقاشیتما-11

ران به وجود اورد وان را به عنوان یا یهنرشات یرا در گرا یرات مهمیتوانست تاث یرانیوموضوعات ا یمصالح بوم

 نمره 5/1 .به ثبت برساند یجهان یهنر

 

 
 

 

 2از  2: صفحه

 1393/     3:        /      تاریخ امتحان                                                                گرافیک :رشته                                                       تاریخ هنر ایران :دنباله سئوال امتحان درس

 

 


