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 »4«ي گزینه -201
ند. کاست. فیلم، داستان یک قاتل سریالی زنانرا روایت می» پیپینگ تام«تصویر مورد نظر، مربوط به فیلم 
 .رسدمی تري به نظري مناسبگزینهحس موشکافی و دید مخفی با توجه به تصویر و موضوع فیلم،

 گزینه  -202

  ي عریض، مرسوم بود.ي پردهدر شیوه شات با تعداد زیادي شخصیتنمایش نماهاي النگ
 1گزینه  -203

 تامسون) –، بوردول هنر سینما(
 ها دردر اتصال نماهاي فیلم، به برش حذفی که انگار اختالل در نماي واحد به وجود آورده یا موقعیت آدم

 شود.کات گفته میکند، جامپزمینه، تغییر ناگهانی میبرابر پس
 

 4گزینه  -204

 تامسون) –، بوردول هنر سینما(
 بندي مشابه و تداوم گرافیکی، ویژگی تصاویر مورد نظر است.ترکیب

 2گزینه  -205

ترین نوع حماسه است. این گونه حماسه مربوط به دوران ما قبل ترین و اصیلقدیمیي اساطیري حماسه
گمش و بخش اول شاهنامه سومري گیل يتاریخ است و بر مبناي اساطیر شکل گرفته است. مثل حماسه

سخن رفته است و مثالً گفته شده است  ها،لینفردوسی (تا داستان فریدون). در این قسمت شاهنامه از او
که اول کسی که گرمابه ساخت یا نوشتن آموخت که بوده است. قسمت هایی از ایلیاد و اودیسه رامایانا 

 .هاي اساطیري دانستو مهابهاراتا را هم می توان جزو حماسه

 4گزینه  -206

اي چهارگوشه که در دو گوشۀ آن دو بند دوزند و پارچهو در اصل ي پهلوي است اي با ریشهپنام واژه
پیشوایان زرتشتی در وقت خواندن اوستا یا نزدیک شدن به آتش آن را بر روي خود بندند تا چیزهاي 

 دهد. پوشیده نیز می همچنان معناي پنهان و .مقدس از دم آنان آلوده نشود
هاي ایرانی هستند، فردي پا پوشیدن لباس و سرپوش، تغییر شکل ترین آیینهاي پنامی که از کهندر بازي

 آید.دهد و گاهی به قالب حیوانات یا موجوداتی مانند غول در میمی
 هستند.هاي پنامی هاي بازيبازي و کوسه گلینم، از نمونههولک، غول بیابانی، چوپانهل

 4گزینه  -207

 است.» جرج رابی«تصویر مورد نظر مربوط به یک پانتومیم و از آثار 
 

 2گزینه  -208

ي دهد و افسانه یا اسطورهداري را تشکیل میدنباله اي می گویند که روي هم داستانگانهبه اثر سه تریلوژي
اُورست اثر اشیل بهترین  شده است.هاي مذهبی اجرا میتایی در جشنسه کاملی را در بر دارد. تراژدي

 .گیردبر می دره سرگذشت آگامنون و اُورست را تایی است کي تراژدي سهنمونه
 3گزینه  -209
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 )22ي خالقیت نمایشی، صفحه کتاب سبز(
دارد. تراژدي، یونان باستان هاي نمایش است که ریشه در مناسک مذهبیکی از شکلتراژدي ی

 نمایشی يهگون کشمکش میان خدایان یا شاهان و شاهزادگان است. تم غالب در این کمدي برخالف
 پایان یا قهرمان مرگ به کالسیک تراژدي پایان. است خدایان يهاراد مقابل در انسان ناتوانی و تقدیر

 به یا ترحم و ترس ایجاد تراژدي هدف ارسطو منظر از. شودمی ختم دیگري ناخوشایند
اژدي، نمایش یک شور بختی بزرگ تر هاورشوپن از دیدگاه و در تماشاگر است کاتارسیس عبارتی

اي جدي، کامل و با اندازه معین که به عمل و نه روایت و به زبانی تراژدي تقلیدي است از واقعه  ت.اس
  .فاخر ترس و شفقت را برانگیزد و موجب تزکیه نفس و یا کاتارسیس شود

 گزینه  -210

 
 

 1گزینه  -211

 شود.داخل صحنه به جایگاه حضار میي نمایش اصلی مانع عبور نور و صدا از پرده

 1گزینه  -212

 هاي اپراي پکن است.ماسک مورد نظر یکی از ماسک
 2گزینه  -213

در امور انسانی مانند مسیح و مریم مقدس، ي قدیسان ، مداخله(میراکل)» معجزه«ي هانامهمضمون نمایش
  .است

  3گزینه  -214
 تماشاگر، از اهداف تئاتر آوانگارد است. کنش و واکنش باادغام کنش و واکنش صحنه 

 
 3گزینه  -215

شد و نوعی از هاي یسوعی، تمرین و اجرا میتئاتر یسوعی، در قرون شانزدهم تا هجدهم میالدي در انجمن
 درام مذهبی بود.

 
 1گزینه  -216

 گري یک فیلم، تفسیر نام دارد.فعالیت فکري بیننده براي تحلیل معانی ضمنی و داللت
داراي دو سطح است. در سطح اول ما با معانی صریح و در سطح دوم با معانی ضمنی   گريداللتفرایند 
. در سطح دوم ما با اجزا یعنی با دال هایی که ماهیت فیزیکی داشته و قابل مشاهده بودند هستیمروبرو 

 طح دوم یعنی. در سهستیمما با سطح دیگري از مدلول ها روبرو  ،در سطح داللت ضمنی .روبرو نیستیم
ت کنیم بلکه با کلیاجزاي بخصوصی کار نمی با دیگر ما. باشدمی مجموعه یک  سطح داللت ضمنی، دال

 .معنا سروکار داریم
 2گزینه  -217

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
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ي ابزاري او از بیماري فرزندش ي مورد نظر، تأکید بر حقارت هدف پدر و استفادهکاربرد موسیقی در صحنه
 است.

 3گزینه  -218
 

 2گزینه  -219
 

 2گزینه  -220

 ي گذشت زمان، ابدیت و تولد مجدد است.ي تکان دادن گهواره، نشانهتکرار صحنه
 

 


