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 «1ی »گزینه -201

 ران( ای ر )نمایش د 

  تعزیههن ا.هه    گانبههن نویدهه    لقبی مربوطنویس،  اصطالح مقتل

 )نمایش در ایران، بیضایی(

------------------------------------------------------ 

 «2ی »نهگزی-202

 (درک تصویر)

 خورد در تصویر مورد نظر، حس حدرت بن چشم می

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه-203

 (نمایش در شرق  -یش عروسکینما)

  های مورد نظر، مربوط بن نمایش عرو.کی کشور ان ونزیعرو.ک

 هدت   

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه-204

 درک تصویر()

  گههراری بههرردر تصویر مورد نظر، نههوردردا ی متمرکههز بههرای ت  ی

   ه بن کار نرفتن ا.  بی 

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه-205

 (36ی ماسک و گریم، صفحهاصول و مبانی  )

رنگ خاکدتری در نمایش کاتاکالی، مع ای نمادین دلدو ی را بن  

 همراه دارد 

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه-206

 (ایران)نمایش در 

 

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه-207

 (درک تصویر -ایش رنسانسنم)

   ده  نشان می  رادو.تر نمایش همل   ر،  تصویر مورد نظ

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه-208

 (65 یصفحه  ،ی فضا و صحنه در پویانماییراح ط)

  بر  مرحلن  این  در  ش ه،  تر.یم  بردا.توریی دیچ کردن،  در مرحلن

  فههرد  هههر  یهها و بههردیا.ههتور طراح و شودمی دبان هچ تختن روی

  روی  هههایقهها   تمامی  دارد م ا.بی بیان و ب ن  بان کن دیگری

  ادای  حتههی  و  هههاکهه ش  حدههی  بیان  و  هادیالوگ  ادای  با  را  تختن

    دهمی  توضیح  تولی   عوامل  برای  با ی  ان کی  با صح ن، ص اهای

 د شو  تشریح  واضح  صورت  بن  گروه  ینهم  برای  فیلم  دا.تان  تا

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه-209

 (درک تصویر)

 رن  ن ا  قوی و  یادی با همهای تصویر مورد نظر، ارتباط  شخصی 

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه-210

( 

-یمهه   میتقدهه   یاصل  یدو د.تن  دکن معموال بن یادرا یهاشینما

(، و  یو اجتماع یمحل لیمدا  ی)درباره  ،یشهر  یهاشی: نماشون 

  یهههاو د.ههتن انیج گجو یماجراها ی)درباره ینظام  یهاشینما

ههها ا   شههون   درا یدر غالبهها در هههم ادغهها  مهه   نیهه ا  و  (ینظههام

  ر،یافدههانن، ا.ههاط  خ،یها، تههارگرشتن، دا.تان یادب یهاش امنینما

  نیهه ا  یشون ؛ همنیعاشقانن گرفتن م یهاو دا.تان یبوم فره گ

-یک ا ر کامال دنبال مهه یخوش دارن ؛ بن ن رت متن  انیادراها دا

و هههر    ده یمتن م در یاترییخود تغ یمعتبر گریهر با  رایشود  

خود را ا  یک ا ر کال.یک دههرورش    یژهیو   یروا  ،یشیگروه نما

  انیهه آغهها  و دا رایهه   مان یم دراماتیک غالبا مبهم ک ده   حریم

-گروه بن نقههاط اود دا.ههتان  یوجود ن ارد و توجن اصل  یمشخص

ت ها مههتن   ش امنیدکن نما یا.   در ادرا   هیا.  کن برگز  ییها

داده و تماشاگران    یرا در آن جا یشیتا بتوان نما ا.  یاخالصن
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در     یمههتن ادبهه  کیهه   نینظر دارن  نههن شهه  شینما یکل ریبن ت  

  )تههاریخ  شههودیذکر نمهه  د  گانینا  نو یدکن حت  یادرا  یبرنامن

 تئاتر جهان، براک (

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه-211

 (62ی ، اجرا و بازیگری، صفحهندگیگوی)

را »رو لههب     هه هیبهها گو  گریلب  دن با   یابت ا و انتها  یهماه گ

بن تطبیق تک تک حروف    یا ینلب گفتن    در رو  یگویگفتن م

  یو صرفا همههاه گ  د ی( ن کی.  پی)ل  گریکلمات با دهان با   ای

 ک   یم   یکفا  شیآن گو  یابت ا و انتها

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه-212

 (کلیات سینما)

یههک تصههویر  ی بن تما  ع اصر و و.ایل صح نمیزاندن،  اصطالح  

.ی مایی اشاره دارد کن مدههتقل ا  موقعیهه ، حرکهه  دوربههین و  

ی ایههن ابعههاد  ت وین وجود دارن  )گرچن تماشههاگر مجمههوه همههن

ی نههور،  برگیرنهه ه  اندههن درمیز بی  ( متفاوت را دریک تصویر می

هههای  لباس، و.ایل، کیفی  با یگری و دیگر اشههکال و شخصههی 

  صح ن ا. 

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه-213

 (اسطوره و حماسه)

بههین   یونان با.تان اشاره بن آیی ی دارد کن در نتئاتر یونان با.تا

،  آتن  ا. ودهق       در جریان ب  ۲۵۰ق       تا    ۵۵۰های  .ال

وره بن وضوح یکی ا  ت  یرگرارترین م ههاطق در ایههن  ین دکن در ا

در حقیقهه       آمهه بن حدهها  می یونان با.تان آیین بود، دایتخ 

بههود کههن بههن   .هوسودیون  بههن نهها  یااره وجشهه  بخشی ا  تئاتر این

  ر،یطبق ا.اط  بر  ش  ی برگزار میاروردیونو.وس، خ ای ب افتخار

  لم(، و .هه یونههانی  یخهه ا  نیتههرددر  ئههوس )بههزرگ  ونو.وسید

  یدههرورده ونو.ههوسیبههود کههن د نیهه ا( بود  اعتقاد بر رایم  ی)خ ا

  یک  هه هیتهه اع  ،و ه ههر  درا   رامههب،تههییها )کههن در دری.ههات

کشتن و قطعن قطعن شهه ه، بههار    کباریهدت  ( بود کن   ونو.وسید

 بود    هیگرد  احیا  گرید

------------------------------------------------------ 

 «  4ی »گزینه-214

 (نمایش در رنسانس)

، بههن نهه رت  مههولیر  اما  های مولیر، کم ی هدت  یش امناغلب نما

ر  گار.یا دوناواهای ج ی نیز نوشتن ا. ؛ ا جملن دوننمایش امن

 راک (ن، بکن موفقیتی کدب نکرد  )تاریخ تئاتر جها

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه-215

 (ماسک و گریم)

 مربوط بن کم ی یونانی ا.  مورد نظر،    تصویر

------------------------------------------------------ 

 «1ی »ینهگز -216

 (مکاتب ادبی و ادبیات)

 ا هوی  خودباختن دارن  هی در آ ار اکدپر.یونیدتی، شخص

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه-217

آشاانایی بااا ادبیااات کاااو ایااران و  -ر نمااایشع و عناصساختار، انوا)

 (100ی جاان، صفحه

  یبههن آ ههار ار.ههطو یمثل علو  ادب یانواه ادب یب  طبقن ی.ابقن

  یدر نزد ق ما  یادب  یانواه عم ه  ر.  یم  یو هوراس روم  یونانی

 غر  عبارت بود ا  :

 ی یا ادیکنوه حما.  -١

 ی یا لیریکینوه غ ا  -۲

 دو گونن بود :  ،خود  نیکن ا  یا دراماتیک  یشینوه نما -٣  

   یتراژد  ای.وگ امن    -  الف

   یکم   اینامن    یشاد  -   

------------------------------------------------------ 

 «2ی »ینهگز -218
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 (سینما  مباحث فنی)

 

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه-219

 (ف ی .ی مامباحث  )

  خورشههی ،  نههور  هههای.ههاین  ک تههرل  بههرای  خههارجی  فضههاهای  در

  خههارد  نوردردا ی  آفتا ،  نور  با  .ا یتعادل  و  .این  در  نوردردا ی

  همچ ههین  و  د جههره  نههور  المثهه   یبههرا  ،رو   در  لوکیشههن  داخل  بن

  آیا اچ  آرک یا  چراغ ا  مهتا  نور اِفن ایجاد و شب در نوردردا ی

  شودمی  ا.تفاده

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه-220

 (درک تصویر)

 گر درگیری ذه ی ا.  تصویر مورد نظر، نمایان
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