
 خدا نامبه 
 جمهوري اسالمي ايران

 تهران  ششاداره آموزش و پرورش منطقه  

  هیات امنايي شهادت هنرستان فني و حرفه اي 
 

 صبح  10:30         ساعت امتحان:  خرداد   نوبت امتحاني:  ش صندلي ش داوطلب:

 دقیقه    60        وقت امتحان: پیش دانشگاهي هنر پايه و رشته :   نام پدر:  نام و نام خانوادگي:
                                 

 97 /3/  21   تاریخ امتحان:   96-97    سال تحصیلي:  ذهبي زادهنام دبیر/ آشنایي با رشته های هنری:سئوال امتحان درس

           برگ   2    تعداد برگ سئوال   
 

 بارم  ســـــواالت ردیف
 

 امام سجاد )ع(هرکس سوره قدر را بین سحر و افطار )هنگام روز ( بخواند ثواب کسی رادارد که در راه خدا در خون خود غوطه ور باشد .  
 

 1.5 هنرهای تجسمی چیست؟ 1

2 
 .انواع نقاشی را نام ببرید

 
1 

 75/0 . ببریدانواع حجم را بر اساس نوع نگرش)مجسمه سازی (نام  3

 1 دو مورد از توانمندیهای فارغ التحصیالن رشته ارتباط تصویری را شرح دهید. 4

 0.5 جوهر مفهوم تصویرسازی به گونه ی نقاشی در ........................ نزدیکتر است. 5

 1 مورد(4ی را نام ببرید.)ستخصص های ویژه  ی رشته عکا 6

 1 التحصیالن رشته طراحی صنعتی را توضیح دهید.)دو مورد(توانایی های فارغ   7

 5/1 چاپ را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید. 8

 25/1 گروه از آثار صنایع دستی را نام ببرید. پنج 9

 1 توانایی های فارغ التحصیالن رشته فرش را توضیح دهید.)دو مورد( 10

  2از 1صفحه: 

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 



 

   

   

 

 بارم  ســـــواالت ردیف

 5/1 جاده ابریشم در چه دورانی احداث شد؟ 11

 1 هدف یا ضرورت رشته طراحی لباس را توضیح دهید. 12

 1 نمایش را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید.  13

 

14 
شاه  نیدر بار به دستور ناصرالد یرا.............................نقاش باش یامروز وهیبه ش شیتماشاخانه و سالن نما نینخست

 .کرد یقاجار در ..........................راه انداز
1 

15 

که .................دستگاه فیلمبرداری و تصویرافکن نسبتا  1894موثری می باشد و از سال سینما هنر جوان و بسیار 

 کاملی ساختند.

 آیزنشتاین-برادران لومیر            د-گریفیث         ج-ادوین پورتر       ب-الف

5/0 

 5/0 چه افرادی در یک فیلم پویا نمایی ممکن است مشارکت داشته باشند؟)دو مورد( 16

 5/0 موسیقی مقامی ایرانی بیشتر به وسیله...........منتقل شد نه به وسیله نت. 17

 1 )دومورد(شیوه های مختلف معماری ایران را نام ببرید. 18

 1 در سرزمین ایران شهرها به چه طریق تشکیل گردیده اند؟ 19

 1 را نام ببرید. چهار مورد از ضرورت رشته دانشگاهی مرمت و احیا بناهای تارخی 20

 5/0 از زمینه های رایج در باب بررسی آثار هنری ،زمینه های................و ................... است. 21

  موفق باشید عزیزانم. 

  2از  2صفحه:  

 1397 /  3/  21تاریخ امتحان:                               پیش دانشگاهي هنر رشته:  آشنایي بل رشته های مختلف هنریدنباله سئوال امتحان درس: 

 



 

 


