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             تخصصیزبان عمومی و 

 . Petroleum ……… on every continent and beneath every ocean 1ـ
 1) is found  2) found  3) are found  4) find  

 . Helium is not inflammable , ……… therefore safer than hydrogen 2ـ
 1) that is  2) and is  3) but is  4) and it  

  most brilliant Greek inventor was Archimedes , who lived about 2,250 years ago ……… 3ـ
 1) the  2) one of the  3) as the  4) of the  

  . in fluorescent lamps , television tubes , and other devices ……… 4ـ
 1) Phosphors are used  2) it is phosphors  3) To use phosphors  4) Using 
phosphors  

  of the surface of the Earth is covered by water ……… 5ـ
 1) three –quarters is nearly  2) there is nearly three –quarters  
 3) It is nearly three –quarters  4) Nearly three –quarters 

 When archeologists discovered the ruins of the Olympic stadium , interest in the Games 6ـ
………  
 1) was renewed 2) were renewed  3) they were renewed  4) renewed  

 The marathon , first staged in 1896 , ……… The legendary feat of a Greek solider who 7ـ
carried news of victory From the battlefield at Marathon to Athens .  
 1) was commemorated  2) commemorated  3) commemorates 4) 
commemorating 
 
For the question 8-10  
From the four underlined words or phrases (1) , (2) , (3) , or (4) , identify the one that is not 
correct .  
 

 8ـ
1

The most
 of 

2

the energy
used in our homes and Factories is generated from 

3

coal
 , 

4

oil
 and the natural gas .  

 9ـ
1

lasers
are of great value in areas such as communications , 

2

industry
, 

3

medicine
 , 

and 
4

Jcientifics research
  

10-Many dyslexics 
1

have
 difficulty to 

2

remembering
 the 

3

sequence
 of Letters in a word 

and in 
4

disting uishing
 right from Left . 

11-we ̉
̉
ve all learn that if you …….  your teeth. You will surely develop dental problems of 

one kind or another 

 1( Defraud 2(neglect 3(Deceive   4(eliminate 

12- Archaeology is a good source of ……. For Anthropology  

 1( Inform 2(Informative 3(information  4(informed 

13- New apartment house to rise on …….. Land 

 1(Frigid  2( Comprehensive 

 3( Dense 4(vacant 
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14- Aztec civilization belongs to …… 

 1( Peru 2(Mexico 3)Shilli 4)Bolivia 

15- The union was formed to ……. the rights and interests of miners. 

 1) Permit  2) Protect  3) Provide   4) Preserve 
 

16- An attempt is usually made ……. material from the floor of the structure from the 

fill. 

 1) To collect  2)To discover     

 3) To segregate  4) To distinguish 

Porcelain , vitrified pottery with a white, fine-grained body that is usually translucent, 

as distinguished from earthenware, which is porous, opaque, and coarser. The 

distinction between porcelain and stoneware, the other class of vitrified pottery 

material, is less clear. In China, porcelain is defined as pottery that is resonant when 

struck. In the West, it is a material that is translucent when held to the light. Neither 

definition is totally satisfactory: some heavily potted porcelains are opaque, while 

some thinly potted stonewares are somewhat translucent. The word porcelain is 

derived from porcellana, used by Marco Polo to describe the pottery he saw in China. 

The first European soft-paste porcelain was made in Florence about 1575 at 

workshops under the patronage of Francesco I de’ Medici, but it was not until the late 

17th and 18th centuries that it was produced in quantity. The secret of true porcelain, 

similar to the porcelain of China, was discovered about 1707 at the Meissen factory in 

Saxony by Johann Friedrich Böttger and Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. The 

standard English bone china body was produced around 1800, when Josiah Spode the 

Second added calcined bones to the hard-paste porcelain formula. Although hard-

paste porcelain is strong, its vitreous nature causes it to chip fairly easily, whereas 

bone china does not. Hard-paste porcelain is preferred on the European continent, 

whereas bone china is preferred in Britain and the United States. 

 

 

17.In paragraph 1, it refers to : 

a)  pottery                              b) opaque                            c) porcelain                          

d) bone  

18. The secret of true porcelain is discovered about ….  . 

a) 1575                               b) 1707                     c)17th                                  

d) 1800 

19. Which translation is correct: 

a) Neither definition is totally satisfactory :  

b) The secret of true porcelain, similar to the porcelain of China:              
c) used by Marco Polo to describe the pottery he saw in China :   

 

 

Architecture, the art and technique of designing and building, as distinguished from 

the skills associated with construction. The practice of architecture is employed to 

fulfill both practical and expressive requirements, and thus it serves both utilitarian 

and aesthetic ends. Although these two ends may be distinguished, they cannot be 

separated, and the relative weight given to each can vary widely. Because every 

society—whether highly developed or less so, settled or nomadic—has a spatial 

relationship to the natural world and to other societies, the structures they produce 

reveal much about their environment (including climate and weather), history, 

ceremonies, and artistic sensibility, as well as many aspects of daily life. 
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The characteristics that distinguish a work of architecture from other man-made 

structures are (1) the suitability of the work to use by human beings in general and the 

adaptability of it to particular human activities, (2) the stability and permanence of the 

work’s construction, and (3) the communication of experience and ideas through its 

form. All these conditions must be met in architecture. The second is a constant, while 

the first and third vary in relative importance according to the social function of 

buildings. If the function is chiefly utilitarian, as in a factory, communication is of less 

importance. If the function is chiefly expressive, as in a monumental tomb, utility is a 

minor concern. In some buildings, such as churches and city halls, utility and 

communication may be of equal importance. 

 

20.In paragraph one “ Although these two ends “ refer to : 

a) both practical and expressive requirements 

b)  ceremonies, and artistic sensibility 

c) the stability and permanence 

d) both utilitarian and aesthetic 

21.Choose the correct translation : 

a)   social function                         b) chiefly utilitarian   

c) relative importance             d) )  equal importance  

 22) In  ………………………  utility and communication have equal importance.   
    a) buildings             b)  churches and city halls           c)   monumental tomb           d) 

factories  

 

 

 
 
Impressionism can be considered the first distinctly modern movement in painting. 

Developing in Paris in the 1860s, its influence spread throughout Europe and 

eventually the United States. Its originators were artists who rejected the official, 

government-sanctioned exhibitions, or salons, and were consequently shunned by 

powerful academic art institutions. In turning away from the fine finish and detail to 

which most artists of their day aspired, the Impressionists aimed to capture the 

momentary, sensory effect of a scene - the impression objects made on the eye in a 

fleeting instant. To achieve this goal , many Impressionist artists moved from the 

studio to the streets and countryside. 
The Realist movement, championed by Gustave Courbet, first confronted the official 

Parisian art establishment in the middle of the nineteenth century. Courbet was an 

anarchist that thought the art of his time closed its eyes on realities of life. The French 

were ruled by an oppressive regime and much of the public was in the throes of 

poverty. Instead of depicting such scenes, the artists of the time concentrated on 

idealized nudes and glorious depictions of nature. In his protest, Courbet financed an 

exhibition of his work right opposite the Universal Exposition in Paris of 1855, a bold 

act that led to the emergence of future artists that would challenge the status quo. 

 

23.In paragraph 1 , this goal refers to ……………… . 

a)   to made on the eye in a fleeting instant                                 b) to be ruled by an 

oppressive regime 

c) ) to capture the momentary, sensory effect of a scene           d) to concentrate on 

idealized nudes 

24. In paragraph 2 , his refers to ………. . 



1391 

 

 انتشارات هنگام هنر –3198سال گردانی مرحله دوم بازیگری و کار آزمایشی کنکور
 

 باستان شناسي
  رضاييمهدي  –

7931 

 www.honartest.ir    ارشد و دکتری هنر : مرکز تخصصی کنکورهنگام هنر

 

Page 5 

a) French                   b) Courbet                           c) artists                      d) Paris 

25.Choose the correct translation . 

a) fleeting instant               b) idealized nudes   
c) sensory effect                                                 d) glorious depictions   

 

 

 

 

Music is an art form and cultural activity whose medium is sound organized in time. 

The common elements of music are pitch (which governs melody and harmony), 

rhythm (and its associated concepts tempo, meter, and articulation), dynamics 

(loudness and softness), and the sonic qualities of timbre and texture (which are 

sometimes termed the "color" of a musical sound). Different styles or types of music 

may emphasize, de-emphasize or omit some of these elements. Music is performed 

with a vast range of instruments and vocal techniques ranging from singing to 

rapping; there are solely instrumental pieces, solely vocal pieces (such as songs 

without instrumental accompaniment) and pieces that combine singing and 

instruments. The word derives from Greek μουσική (mousike; "art of the Muses"). 
In its most general form, the activities describing music as an art form or cultural 

activity include the creation of works of music (songs, tunes, symphonies, and so on), 

the criticism of music, the study of the history of music, and the aesthetic examination 

of music. Ancient Greek and Indian philosophers defined music as tones ordered 

horizontally as melodies and vertically as harmonies. Common sayings such as "the 

harmony of the spheres" and "it is music to my ears" point to the notion that music is 

often ordered and pleasant to listen to. However, 20th-century composer John Cage 

thought that any sound can be music, saying, for example, "There is no noise, only 

sound." 

 
26.choose the correct translation . 

a) harmony of the spheres    

b)  to combine  singing and instruments   

c) without instrumental accompaniment               
d) a vast range of instruments  
27.The common elements of music are : 

a) pitch , rhythm ,  dynamics , sonic qualities                           b) pitch , softness , 

rhythm , dynamics 

c) harmony , meter , sonic qualities , color                               d) pitch , meter , sound , 

color  
 
 

 

 

Futurism, Italian Futurismo, Russian Futurizm, early 20th-century artistic movement 

centred in Italy that emphasized the dynamism, speed, energy, and power of the 

machine and the vitality, change, and restlessness of modern life. During the second 

decade of the 20th century, the movement’s influence radiated outward across most of 

Europe, most significantly to the Russian avant-garde. The most-significant results of 

the movement were in the visual arts and poetry. 

Futurism was first announced on February 20, 1909, when the Paris newspaper Le 

Figaro published a manifesto by the Italian poet and editor Filippo Tommaso 
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Marinetti. Marinetti coined the word Futurism to reflect his goal of discarding the art 

of the past and celebrating change, originality, and innovation in culture and society. 

Marinetti’s manifesto glorified the new technology of the automobile and the beauty 

of its speed, power, and movement. Exalting violence and conflict, he called for the 

sweeping repudiation of traditional values and the destruction of cultural institutions 

such as museums and libraries. The manifesto’s rhetoric was passionately bombastic; 

its aggressive tone was purposely intended to inspire public anger and arouse 

controversy. 

28.In paragraph 1 , the movement refers to …………… . 

a )   Russian avant-garde          b) and power of the machine        c)     futurism           

d)  modern life 

29.In paragraph 2, his refers to …………  . 

a )   futurism                            b) Marinetti                         c)    Le Figaro                         

d)  Paris newspaper 

30.Choose the correct translation .  

a )   Exalting violence and conflict                b) restlessness of modern life  

c)     its aggressive tone      d)  innovation in culture and society 

 
 

              فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان

 قابل کجا در هخامنشی ی دوره در کوشکی و دار حیاط ساختمان نوع دو ترکیب-01

 است؟ مشاهده

 بیستون(د    جمشید تخت(ج   پاسارگاد(ب   شوش(الف

 است؟ شده ساخته پادشاه کدام زمان در زرتشت ی کعبه بنای-02

 اول شاپور(د    کبیر کوروش(ج   اول شداریو(ب   اول اردشیر(الف

 به موسوم  شده پیدا نقشی داریوش خصوصی کاخ در جمشید تخت های حفاری از-00

 شود؟ می نگهداری موزه کدام در نقش این شیر کردن خفه حال در داریوش

 باستان ایران موزه(د    بریتانیا موزه(ج   لوور موزه(ب  ایران ملی موزه(الف

 کدام در بار نخستین(الماسو)گاو بدن و عقاب بال و انسان سر با تخیلی یحیوان گونه-04

 است؟ رفته کار به زیر گزینه

 بیستون(د    بابل(ج   النهرین بین(ب  جمشید تخت(الف

 دوره کدام به مربوط فارس ابونصر قصر و شیراز حکوان تل از شده کشف نقوش-05

 است؟

 اشکانی(د     ماد(ج    ساسانی(ب   هخامنشی(الف

 است؟ دوره کدام به متعلق پازیریک فرش-00

 ماد(د   اشکانی(ج   هخامنشی(ب   سازمانی(الف

 است؟ گزینه کدام پارتیان ابداع مهمترین-0۷

 طاق(د   حیاط(ج   ایوان(ب  گنبد(الف
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 است؟ اشکانی های شهر هایویژگی از گزینه کدام-08

 بارو برج و شطرنجی حطر داشتن(ب   بارو برج و مدور طرح داشتن(الف

 زنی طاق داربست از استفاده(د    دار گنبد شکل مربع اتاق(ج

 است؟ عصر کدام معماری هنر از مربع خانه بنای-0۹

 ماد(د   ساسانی(ج   هخامنشی(ب   اشکانی(الف

 است؟ رفته کار به زیر بنای کدام در اسبی نعل طاق-43

 خانم آی(د   سیستان خواجه کوه(ج   بگرام(ب   کتل سرخ(الف

 است؟ زیر گزینه کدام یافته تنزل جنسی تمایالت سطح به رفته رفته که عشق ایزد-41

 پرسفونهد(   آفرودینهج(  آرتهیسب(  الف(اروس

 است؟ ایران تاریخی های دوره از یک کدام به قومس مربوط تاریخی شهر-42

 هخامنشی_پارتید(    ساسانی_سلوکیج(  ساسانی_پارتیب( پارتی_الف(سلوکی

  است؟ واقع کجا در شمی معبد-41

 د(لرستان    ج(کردستان   ب(کرمانشاه   الف(خوزستان

 به مربوط همدان شیر سنگ ی مجسمه همچنین و بیستون در هرکول برجسته نقش-44

  است؟ دوره کدام

 هخامنشید(     ساسانیج(   ب(سلوکی  الف(اشکانی 

 ست؟کی نوشته پارتی های خانه چاپار کتاب-45

 هیچکدامد(   لیزیدورخاراکسیج(   گیرشمنب(    پوپ الف(آرتور

 نیز دوره این معماری سمبل که ساسانی دوره معماری های فرم ترین برجسته از یکی-40

 است؟ زیر گزینه کدام شود می محسوب

 طاقد(     ج(حیاط    گنبدب(   الف(ایوان

 به طرف یک از و است شده ساخته هیپوداموسی پالن با که ساسانی دوره شهرهای از-4۷

 شده می و و خندقی محافظت حصار با دیگر طرف دو از و رودخانه به دیگر طرف از و کوه

 است؟ گزینه کدام است

 تیسفوند(   آباد ج(فیروز    ب(نیشابور    خوره الف(اردشیر

 کدام گزینه درباره ی بنای پارتنون صحیح نمی باشد؟-48

 ره های کالسیک،بقایای تزیینات مرمرین پارتنون استالف(بزرگترین گروه پیک

 ب(این بنا آرمگایی عظیم است که توسط ماوسولوس در آسیای صغیر ساخته شده است

    ج(موارد الف و ب

ق.م توسط ماوسولوس در آسیای صغیر  163د(این بنای معبدی عظیم است که در حدود سال 

 ساخنه شده است
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ای فردی مورد تاکید است و هم چنین تاکید بر کمال در هر کدام دوره شباهت ه-4۹

 زیبایی جسمانی مورد توجه قرار می گیرد؟

 د(کالسیک  ج(سده میانه  ب(بیزانس  الف(هلنیستی

یکی از کهن ترین تمدن های جهان در جنوب آسیا کدام گزینه ی زیر و متعلق به چه -53

 دوره ای است؟

 هزاره سوم ق.م-دوب(آیین هن    سوم ق.م-الف(بودا.هزاره 

 نیمه دوم هزاره اول ق.م-د(آیین بودا   هزاره دوم ق.م-ج(آیین هندو

 دو جنبه تفکیک ناپذیر مکتب کالسیسم یونانی کدامند؟-51

 1و2د(گزینه  مکان-ج(زمان  تفکر-ب(حرکت  زمان-الف(حرکت

ایش عنوان اعتقادی است که بر طبق آن هر انسانی پس از مرگ دوباره و درقالب ز"-52

عبارت ذکر شده به کدام گزینه ی زیر اشاره می  "های مکرر بی پایان به دنیا باز می گردد

 کند؟

 د(سامارا   ج(نیروانا  ب(موکشا  الف(کرمه

 صحیح است؟"سبک گاندهاره"کدام گزینه ی زیر در مورد -50

 رومی است-الف(ماهتیاً سبکی یونانی

 اعتقادات مذهبی و معنوی استب(از خصوصیات مهم این سبک به تصویر کشیدن 

    ج(گزینه الف و ب

 د(محتوای نقاشی های این سبک بیشتر آیینی و اساطیری است

نقش مایه هایی به شکل جانور از عناصر اصلی تزیین کدام دوره ی هنری چین زیر -54

 است؟

 د(هان   ج(تانگ  ب(مینگ  الف(شانگ

 هنر کدام دوره به رنسانس چین مشهور است؟-55

 د(شانگ  ج(سونگ  ب(تانگ  ف(هانال

مسلط بر گراورسازس و به تصویر کشیدن زنان هنر پیشه و هم چنین مبدع "عبارت-50

 مربوط به کدام گزینه است؟"باسمه ی چوبی است

 د(اوگاتاکورین  ج(هوگوسای  ب(مورنوبو  الف(هیروشیگه

 از عناصر اصلی معماری روم کدامند؟-5۷

 د(قوس و ایوان  ج(ایوان و گنبد  طاقب(ایوان و   الف(قوس و طاق

 کدام بنا یکی از بهترین نمونه های موزاییکی مربوط به هنر بیزانس قلمداد می شود؟-58

 د(کلیسای سن مارک ج(آرامگاه گاال پاال کیریا ب(کلیسای سان ویتاله  الف(ایاصوفیه
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 معماری روم از معماری کدام مناطق متاثر بود؟-5۹

 بومی-مصر-آتروسک-ب(یونان  روسکآت-مصر-الف(یونان

 بومی-مصر-د(ایران  آسیای غربی-ایران-ج(یونان

 چینی ها برای ساخت اولین ساختمان کدام مصالح را بیشتر بکار می بردند؟-03

 د(گچ و آهک   ج(چوب  ب(سنگ  الف(خشت خام

              دانستنی تخصصی

 س مطرح روم باستان نیست؟کدام یک از آثار زیر منتصب به پلوتوس کمدی نوی-01

 (منا کمی4  (مادر زن1  (ویدوالریا2  (خانه افسون شده3

 ق.م است؟ 15۹-1۹5کدام یک از آثار زیر منتصب به ترنس -02

 (دالور4  (خواجه1  (گلدان طال2    (کازینا3

 کدام یک از ویژگی های نمایشنامه های سنکای نمی باشد؟-00

 شکسپیر را بوجود آورند(آثار او بستر تراژدی های عصر 3

 (ساختمان نمایشنامه های او در پنج اپدزود تقسیم بندی شده بود2

 (محتوای آثارش بر حول شخصیت های محوری اتفاق می افتاد1

 (در شیوه های فنی نمایشنامه نویسی همچون تک گویی و وجود محرم راز را اعمال نمی کرد4

 ق.م است؟ 15۹-1۹5کدام یک از ویژگی های آثار ترنس-04

   (خلق صحنه های خشونت آمیز3

(با مهارت بی نظیری به شخصیت پردازی می پرداخت و عناصر رومی را به هنگام استفاده از منابع 2

 یونانی بکار نمی برد

 (بکار گیری شیوه هایی چون تک گویی و وجود محرم راز در آثارش1

 ایه آمیز است(دیالوگ های او دلنشین موزون و آکنده از شوخی های کن4

 کدام یک از گزینه های زیر کمدی نویسان مطرح روم باستان می باشد؟-05

 ترنس-(آریستوفان4 مناندر-(پلوتوس1  ترنس-(پلوتوس2 مناندر-(آریستوفان3

 کدام یک از ویژگی های نمایش فارس نیست؟-00

 (موضوع آنها در مورد معجزه ی دین مسیحیت و مراسم عبادی است3

 نسان ها ی معمولی پرداخته می شد(به زندگی ا2

 (شخصیت هایی که با حقه بازی دیگران را فریب می دهند در نهایت به سزای اعمالشان می رسند1

 (نوعی نمایش سرگرم کننده و عامه پسند بود4
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 کدام یک از ویژگی های نمایش مورالیته است؟-0۷

  (موضوع آنها مراسم اعشای ربانی و مذهبی بود3

 رد معجزه در دین مسیحیت و مراسم عبادی است(در مو2

 ( شخصیت های اصلی این نمایش به حقه بازی و فریب دیگران مشغولند1

 (هر یک از شخصیت ها یک ویژگی بارز اخالقی و معرفتی عرضه می نمایند4

 کدام یک از ویژگی های درام عبادتی محسوب می شود؟-08

 باهوشی هستند(شخصیت های اصلی به ظاهر انسان زیرک و 3

 (به درآن موضوعات روز مره انسان های معمولی پرداخته می شود2

 (موضوع آن مراسم عشای ربانی و مذهبی بود1

 (هر یک از شخصیت ها یک ویژگی بارز اخالقی و معرفتی را  عرضه می نماید4

 نیز می گویند به نمایش های فارس و یا"کمدی هنرمندان"سر آغاز این هنر که به آن-0۹

 حتی میم نسبت می دهند؟

 (نیستر4   (کمدیا دل آرته1  (مورالیته2   (اُپرا3

او تیپ نوکر در کمدیا دل آرتد بود که شخصیتی با هوش و زیرک داشت که تو طئه -۷3

 های بسیار را رهبری میکرد؟

 (زانی4   (دورتوره1  (کاپیتانو2  (میراکل3

 ع کمدی رنسانس نقش مهمی داشت؟او با نمایش نامه ماندرا گوال یا در اطال -۷1

 (کالدرون4 (پلوتوس1 (نیکولو ما کیاولی2  (کاستل وترو3

 ویژگی اساسی کمدیا دل آرته کدام است؟-۷2

 بدیعه پردازی-(شخصیت پردازی2  تیپ سازی-(زبان عامیانه3

 بدیعه پردازی-(زبان عامیانه4  تیپ سازی-(بدیعه پردازی1

 م یک از کمدی های زیر می باشد؟تیپ شخصیت نوکر مربوط به کدا-۷0

 (کمدی مضحک4  (کمدی سیاه1  (کمدیادل آرته2  (کمدی رفتار3

 کدام یک از آثار برجسته ی کریستوفر مارلو می باشد؟-۷4

 (پریکلس4 (تالش بیهوده عشق1  (ماندنرا گوال2  (دکترفاستوس3

 کدام یک از ویژگی آثار شکسپیر نمی باشد؟-۷5

 (خلق شخصیت های ماندگار2 و کاربرد واژه های پویا و زنده (دیالوگ شاعرانه3

(قدرت ابداع بی نظیر در خلق صحنه های 4   (داری موضوعات یکنواخت1

 دراماتیک

 در کدام یک از کمدی های شکسپیر نمی باشد؟-۷0

     (داستان زمستان2   (دو نجیب زاده ورونا  3

 (تیتوس آندرو نیکوس4   کرسیدا(ترایلوس و 1
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 است و لقب ملک الشعرا به او داده شده است؟ "کمدی مزاج ها"او خالق-۷۷

 (آریستوفان4  (بن جانسون1  (ماندر2 (شکسپیر3

 کدام یک از نقاشی های زیر متعلق به شکسپیر است؟-۷8

 (فیلوکتس4  (هرکول دراوتا1 (پرکیلس2 هراکسل-3

 کدام یک از ویژگی های نمایش کاتاکالی نمی باشد؟ -۷۹

  حی لباس این نمایش کامال نمادین است(طرا3

 (مدت اجرای این نمایش کمتر از چهار ساعت است2

   (موضوع آن درباره ی حماسه های هندو می باشد1

 (محل اجرای کاتاکالی بیشتر در حیاط معابد می باشد4 

 کدام یک از ویژگی های نمایش اپرای پکن می باشد؟-83

   (بازیگر رکن اصلی اپرای پکن است3

 (حرکاتای موزون و رقص پایه اصلی این نمایش است2

   (به صورت پانتومیم اجرا می شود1

 (طراحی لباس این نمایش کامال نمادین نمی باشد4

              دروس تخصصی بازیگری

 ؟است تئاتر کدام مقابل ی نقطه حماسی تئاتر-81

 (سیاسی4    (روایی1      (تراژدی2     (کمدی3

 باید؟ نمی برشت آثار از یک کدام-82

 است آدم (آدم4   تیزها کله و گردها (کله1     (مادرزن2    درشب (آوازطبل3

 و شناسیم می گرایانه برون بازی نام رابا آن امروزه که است ای شیوه سیستم این-80

 کنیم؟ می یاد مدرن پست بازیگری به آن از برخی

 پایکوبی (متد4    ومکانیک(بی1      گذاری (فاصله2     اکتینگ (متد3

 است؟ نمایش کدام از متاثر برشت نظریات بر حاکم های اندیشه اصلی بخش-84

 چینی های نمایش (4    هند (کاتالی1    (مورالیته2    (فارس3

 ژاپنی و

 چیست؟ نمایش در برشت و استانیسالوسکی مکاتب پیرو بازیگر تفاوت-85

    ناتورالیستی بازی و فرمالیسم بازی (2    برونگرا بازی و درونگرا (بازی3

 ناتورالیستی بازی و برونگرا (بازی4  فرمالیستی بازی و اکسپرسیونیستی (بازی1

 انسان تئاتر داندودراین می ساز سرنوشت را کردانسان گذاری پایه او ک تئاتری-80

 است؟ تراژدی از اجتناب به قادر بالقوه نتیجه در و دارد شماری بی امکانات

 (میرهولد4        (برشت1   (واختانگوف2     (استانیسالوسکی3
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 باشد؟ نمی اپیک تئاتر های ویژگی از یک کدام-8۷

    اطوار و مم وحرکات از (استفاده3

 تماشاگر مستقیم به گزارشی خطاب اجرای ای (شیوه2

   نمایش این در همسرایان و نقاب از استفاده (ممنوعیت1

 اپنژ"نو"نمایش از (متاثر4

 اورد؟ بوجود انقالب بعداز میرهولد که بود بازیگرانی برای تمرینی سیستم کدام یک-88

 التینگ (متد4      (داکتیل1      (بیومکانیک2     گذاری (فاصله3

مورد نظر  احساس آفریدن برای عنصری چه به استانیسالوسکی برخالف هولد میر-8۹

 بود؟ معتقد درنمایش

 جادویی اگر از (استفاده2   ازیگرب درونی های (انگیزه3

 عاطفی ی حافظه از (استفاده4   حسی بازتاب و جسمانی های (انگیزه1

 آموختند؟ بیومکانیک در بازیگران که است حرکتی اولین شامل گزینه کدام-۹3

 داکتیل (4    باکمان (تیراندازی1    صورت به (سیلی2    سنگ (پرتاب3

 شد؟ اجرا افتتاحیه مراسم در مسکو هنر تئاتر در بار اولین برای نمایش کدام-۹1

    (سوتنویل در ژرژدان اثر مولیر3

 (دن کارلوسو دن ژوان درمهمانی سنگی اثر پوشکین2

  (بارون در نمایشنامه سلحشور اثر پوشکین1

 (تزار خئو دورایوانویچ اثر تولستوی4

 کردند؟ ایجاد مخات را تئاتر یک کدام-۹2

 واختانگوف و (میرهولد2   نیسالوسکیاستا و (واختانگوف3

 استانیسالوسکی و (دانچنکو1   استراسبرگ لی و (دانچنکو1

 دانند؟ می معاصر تئاتر علم گذار پایه اورا-۹0

 (شپکین4  (استانیسالوسکی1  (واختانگوف2  (میرهولد3

 باشد؟ می استانیسالوسکی سیستم اصلی دوبخش از یک کدام-۹4

   نقش روی پیشه هنر کار-خود روی هنرپیشه (کار3

 خود روی پیشه هنر کار و پیشنهادی (شرایط2

  پیشنهادی شرایط و عاطفی ی حافظه از (استفاده1

 عاطفی ی ازحافظه استفاده و نقش روی پیشه هنر (کار4
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 که؟ است این ی کننده بیان گزینه کدام-۹5

 تکنیک عناصر موثرترین از یکی یاری به صحنه در بیرونی و درونی عمل استانیسالوسکی نظر به"

 "است شده خالصه روانی

  پیشنهادی (شرایط2    احساسی ی (حافظه3

 (اگر جادویی4   خود روی (کارهنرپیشه1

 باشد؟ می استانیسالوسکی آثار از یک کدام-۹0

 آری گفت (آنکه4 (خطاب به بازیگر1 (ثمرات آموزشی2 هنر در من (زندگی3

 نه گفت آنکه

 بود؟ هچ چخوف هدف-۹۷

 و زیبایی استانیسالوسکیو سیستم عاطفی ژرفای و درونی حقیقت بین تالقی ی نقطه کردن (پیدا3

 معنوی کار اشتاینر گذاری اثر

 در آثارخود اشتاینر رودلف حرکت و صدا ازتمرینات (استفاده2

 استانیفسکی نظریات براساس بازیگر تربیت برای کامل و جامع روش کردن (پیدا1

 مدرن آثار به رسیدن برای بازیگری های متد ی مهه (ترکیب4

 شود؟ می استانیسالوسکی احساسی ی حافظه جانشین کدام یک چخوف از منظر-۹8

 درونی سبکی و (راحتی2    بازیگر بدن و صحنه (فضای3

 روانی ژست و (زیبایی1    فضا تخیل و نیت (همکاری1

 چخوف نمی باشد؟کدام یک از عناصر تشکیل دهنده ی متد میخائیل -۹۹

 (ژست روانی4  (رهایی عضالنی1   (تخیل2  (بدن بازیگر3

کدام یک از نظریه پردازان زیر معتقد اند بازی بازیگر کامالً وابسته به قدرت ابداع او -133

 است؟

 (چخوف4  (میرهولد1  (واختانگوف2  (استانیسالفکی3
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 کارگردانی

 است؟ بوده کسی چه آلمان، آزاد تئاتر آفرینندۀ  -131

 (راینهارت4                  ( پیسکاتور1                 برشت ( برتولت2          برام ( اوتو3

 جستجو برای یک تئاتر بی چیز، با چه کسی آغاز شد؟ -132

 ( کوپو2   اخلوپکف     (3

 ( هایول جونز4   ( واختانگوف   1

ی ـ مردمی بود و مسائلی همچون قداست کدام کارگردان به دنبال تئاتری مذهب -130

متن، معماری با شکوه بازآفرینی تئاتر کالسیک و تقدس هنر قرون وسطا برایش اهمیت 

 داشت؟

 ( ژاک کوپو2   یوری لوبیموف (3

 ( تادئوش کانتور4   ( ریچارد فورمن1

 معروف است؟« پدر تئاتر مدرن»کدام کارگردان، به  -134

 ( ژاک کوپو2   پیسکاتور (3

 ( یوجینیو باربا 4   میرهولد( 1

 گیرد؟های کدام مکتب قرار میبندی کارگرداندر دسته« اتوبرام» -135

 ( سمبولیسم 2  اکسپرسیونیسم  (3

 ( ناتورالیسم 4  سیسم( کالسی1

 2333در لندن به صحنه رفت و شامل  1۹11که در سال « معجزه»اجرای عظیم نمایش  -130

نفره که توسط یک گروه پیغام رسان با دوچرخه  033رکستر نفری و ا 533بازیگر، گروه کر 

 دستورات کارگردان را در زمینی وسیع می رساندند. توسط چه کسی انجام گرفت؟

 ( گوردون کریگ2  تادئوش کانتور (3

 ( مه یرهولد 4   ( رابنهارت1

 صحنه زیر حاصل به کارگیری کدام سبک اجرایی تئاتر است؟ -13۷

شود. نورها خاموش شود. فردی با چاقویی در دست وارد مییدر اتاق رئیس باز م»

شود و رئیس در کف اتاق در میان خون خود جان داده و چاقو، شود، نور روشن میمی

 «. جلوی صورت او روی زمین قرار دارد

 ( سوررئالیسم2   فوتوریسم (3

 ( ابزوردیسم4  ( اکسپرسیونیسم1

های ای کارهی عظیم و باشکوه بود، تلفیق سبکی اجرکدام کارگردان تئاتر، شیفته -138

 ی سی گروه مختلف تئاتر و کارگردان بیش از ششصد اثر است؟گوناگون اجرا، اداره

 ( ماکس راینهارت2ادوار گوردن کریگ                             (3

 (وسوالد میرهولد 4( اروین پیسکاتور                                 1
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استعداد هم مثل زندگی یک پدیده ساکن نیست، پس بازیگری که فقط به »جمله  -13۹

 از کیست؟« کند، چیزی جز تکرار خودش ندارداش اکتفا میاستعداد اولیه

 ( ژاک کوپو2                 ژان آنوی (3

 ( لی استراسبرگ 4   ( گرهارد مایزنر1

های وقایع نگاری مایشنامهی نتوان در زمرههای زیر را میکدامیک از نمایشنامه -113

 دانست؟

   سربازان –ایرانیان  (3

 رومئو و ژولیت  –( هملت 2

 به سوی دمشق –( دشمن مردم 1

 رام کردن زن سرکش  –( اتللو 4

به سبک کاری چه کارگردانی مربوط « فوق عروسک»یا « ابر عروسک»اصطالح  -111

 شود؟می

 آنتونن آرتو (3

 پیتر شومان (2

 گوردن کریگ (1

 ارت ماکس رابنه (4

کدام کارگردان دستاورد و میراث دو کارگردان بزرگ روس، استانیسالوسکی و  -112

ای متفاوت از سبک نمایشی را فراهم گیری گونهمیرهولد را در آمیخت تا زمینه شکل

 آورد؟

 ژاک کوپو (3

 لی استراسبرگ  (2

 ولدیمیر نیمروویچ دانچنکو (1

 یوگنی واختانگوف (4

 به نوع تئاتر کدام کارگردان اطالق می شود؟« نهواقع گرایی خیال پردازا»سبک  -110

 ( یوجینو باربا2   دیوید بالسکو (3

 ( یوگنی واختانگوف 4                ( یرژی گروتفسکی1

 کدام کارگردان حذف قاب صحنه را برای اولین بار انجام داد؟ -114

  استانیسالوسکی (3

 ( باربا2

 ( دوک ساکس ماینینگن1

 ( میرهولد4

 



1391 

 

 انتشارات هنگام هنر –3198سال گردانی مرحله دوم بازیگری و کار آزمایشی کنکور
 

 باستان شناسي
  رضاييمهدي  –

7931 

 www.honartest.ir    ارشد و دکتری هنر : مرکز تخصصی کنکورهنگام هنر

 

Page 76 

 عضوبازیگر بیشتر از دیگر اعضای وی در انتقال انرژی درونی مؤثر است؟کدام  -115

 ( پاها 2    هاچشم (3

 ( اندام صوتی4    ها( دست1

 کارگردانی صحنه و سینما چه تفاوت اساسی باهم دارند؟ -110

 هیچ تفاوت اساسی با هم ندارند.  (3

 تر است. کارگردانی صحنه پیچیده (2

 ست. تر اهکارگردانی سینما پیچید (1

 در شناخت فناوری ابزار دارند. (4

کدام نظریه پرداز و کارگردان به عنوان پرچمدار مبارزه بر علیه نظام بازیگری و  -11۷

 شود؟کارگردانی قراردادی و مکانیکی شناخته می

 ( کنستانتین استانیسالوسکی2( ریچارد بولسالوسکی                                 3

 ( میخائیل چخوف 4د                                      ( وسوالد مایر هول1

کدامیک از موارد زیر با پنداشت میرهولد در مورد زشت نگاری و درست نمایی  -811

 ؟نداردمطابقت 

 ها ختم شود. زشت نگاری به پویایی و اعجاب انگیزی موقعیت ها و حادثه (3

ی تند و تیز به شدت حس و معنا هزشت نگاری، با آمیختن اضداد، آفریدن ناسازگاری (2

 بیافزاید.

وقتی در هنر درست  نمایی، شکل بر محتوا غلبه یابد، روح درست نمایی و روح تئاتر  (1

 یکی خواهد شد. 

شود، گرایی، بستگی به آشنایی مخاطب با آن چیزی دارد که ارائه میدرست نمایی و واقع(4

 پس پیش پا افتاده است.

ها و العاده را روایت کند. کشمکشهای خارقاسی را رها و پدیدهتئاتری که روانشن» -11۹

« نیروهای طبیعی پیچیده را به صحنه آورد و تماشاگر را به حالت خلسه و جذبه فرو برد

 پیشنهاد کیست؟

 ( آدولف آپیا2                  آنتونن آرتو (3

 ( یرژی گروتفسکی4    ( ژان ژنه1

 هیر فرانسوی................ .کارگردان ش« آندره آنتوان»-123

 ( به نمادگرائی در تئاتر معروف است. 3

 ( پیرو مکتب گزاره گرائی بود.2

 ( طبیعت گرایی افراطی بود.1

 ( از کارگردانان پیشرو و بنیانگذار مکتب تئاتر قساوت است. 4
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