
 
 امتحانات

 پرورش آموزش

 را هت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 مجهوري اسالمي ايرا 

 اداره كل آموزش و پرورش شهر هترا 

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك هترا 

 هنرستا  امام حسن جمتيب)ع(: آموزشي واحد نام 

  مهر حمل

 مدير امضاء يا

 کلید

 21/30/2031 تاريخ امتحان : هنر رشته: (:داوطلب ش)صندلي ش

 صبح23  :امتحان ساعت پیش دانشگاهي  :پايه :خانوادگي نام و نام

 دقیقه 03       امتحان: وقت هنر و ادب  درس:کلید  حاتمي دبیران :

 بارم پاسخنامۀ هنر و ادب ردیف

 5/0 ماهیت 1

 5/0 فایده رسانی 2

 5/0 سهراب سپهری 3

  5/0کتاب موسقی شعر              5/0 محمدرضا شفیعی کدکنی  4

  5/0ب( ربان علمی                                        5/0 زبان عام  5

  25/0 جناس تام                                                 5/0خویش / خویش   6

  5/0 حماسی و پهلوانی دارد زیرا جنبه                                           5/0در شاهنامه فردوسی  7

ها و آهنگها در اشعار او چنان هنرمندانه توصیف شده دیوان او گوان این دعوی است، رنگ منوچهری و 8

 کندکه از ذوق موسیقی و نقاشی او حکایت می

1 

 5/0 قطعه                                   9

          25/0 از برونۀ زبان مایه گرفته        5/0الف( نظم     10

 25/0 از درونۀ زبان مایه گرفته        25/0ب( شعر     

 

              نرگس استعاره از ستاره 11

 گل زرد استعاره از خورشید

 5/0  جهان مجاز مردم

 

گویند. ملو به معنای آواز و درام به معناای نماایش اسات.    خوانی همراه شعر و آواز را ملودرام میتعزیه 12

 تؤام با آواز است.نمایش 

1 

سازی، رقص و موسیقی و... از رونق افتاد و در برابر های هنری نظیر پیکرتراشی ومجسمهبرخی از رشته 13

 ها هنرهایی چون فلزکاری،کتیبه سازی و خوشنویسی رواج یافت.آن

1 

 75/0 کنندنمایش           زیرا در آن، همۀهنرها حضور دارند و تشریک مساعی می 14

 5/3ذکر يک مورد     



 

 

از زمان ساسانیان متی دربارۀ نمایش باقی مانده کهدرکنار رقص و آواز حای دارد و پتواژ نامیده میشود.  15

 گفتند.پتواژ گفتن نامی است که ساسانیان به هنر نمایش خود داده بودند و بازیگر آن را پتواژگوی می

1 

   25/0ها ها معنی دور چشممعنی نزدیک انسان         25/0مردمان               25/0به معنای وهم و گمان   16

  5/0  اثرعیوقی                      5/0نسخه خطی ورقه و گلشاه   17

 1 اغراق در وصف زیبایی معشوق 18

 5/0بهرام بیضایی و ....   -محسن مخلباف -الف( علی حاتمی 19

 5/0ابوالقاسم شیرازی  -ب( شیخ ابراهیم

 جالل حکیم -باینقر میرزا –جامی 

 

 5/0 )ذکر دو مورد هر مورد( بوستان -گلستان -هفت پیکر -خسروشیرین -کلیه دمنه -شاهنامه فردوسی 20

اساس هنر گرافیک بر تلفیق و ترکیب دو عنصر نگارش)زبان نوشتاری( و نگاره)زبان تصویری( مبتنای   21

 است

1 

 مثنوی 22

 اااا   اااا 

 اااا   اااا 

 اااا   اااا 

 هر بیت قافیه جداگانه دارد اااا *    اااا * 

 غزل               

 اااا    اااا 

 اااا         اااا 

  اااا         اااا

هاای زوج  مصراع اول با مصاراع   اااا        اااا

 قافیه هستندهم

5/0 


