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امام خمینی (ره) از کدام فیلم مهرجویی ستایش کرد؟ گاو
در هنگام نمایش کدام فیلم ،سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد؟ گوزنها
ساخت این فیلم سرآغاز موج نو سینمای ایران دانسته میشود؟ گاو
محمدعلی کشاورز در کدام فیلم عباس کیارستمی ایفای نقش کرد؟ زیر درختان زیتون
علی حاتمی دربارۀ کدامیک از مبارزان مشروطهخواهی فیلم ساخته است؟ ستارخان
فیلمی از تقوایی با موضوع انتقام شخصی؟ صادق کُرده
هامون سینمای ایران؟ خسرو شکیبایی
در این فیلم ،علی حاتمی به عرفان و تجلیات لطیف عشق میپردازد؟ سوتهدالن
بازیگر نقش آقای هالو؟ علی نصیریان
ایفاگر نقش شعبان بیمخ در سینمای ایران؟ محمدعلی کشاورز
کارگردانِ شیفتۀ فرهنگ دورۀ قاجار؟ علی حاتمی
فیلم گاو از داستان کدام نویسندۀ ایرانی اقتباس شده است؟ غالمحسین ساعدی
از چهرههای ماندگار سینما و تئاتر ایران و بازیگر نقش قاضی شارح در سریال سربداران؟ محمد علی
نصیریان
یکی از شخصیتهای سریال تلویزیونی که دائما با توهم توطئه انگلیسیها علیه خویش درگیر است؟ دائی
جان ناپلئون
کمال الملک سینمای ایران؟ جمشیدمشایخی
بازیگر نقش عباس میرزا در سریال تبریز در مه؟ کوروش تهامی
هدیه تهرانی در کدام فیلم فریدون جیرانی ایفای نقش کرده است؟ قرمز
طراح گریم فیلم آدم برفی؟ عبداهلل اسکندری
بازیگر نقش اول زنِ فیلم چریکه تارا؟ سوسن تسلیمی
کارگردان سریال سربداران؟ محمدعلی نجفی
بازیگر نقش حلیمه در فیلم «محمدرسول اهلل» ساخته مجید مجیدی؟ ساره بیات
فیلمبردار فیلم جدایی نادر از سیمین؟ محمود کالری
دیالوگ "خورشید دم غروب ،آفتاب صلوة ظهر نمیشه" از دیالوگهای ماندگار کدام فیلم است؟ مادر
کارگردان فیلم آرایش غلیظ چه کسی است؟ حمید نعمت اهلل
آهنگساز فیلم از کرخه تا راین؟ مجید انتظامی
فیلم ناخدا خورشید اثر تقوایی ،اقتباسی آزاد از کدام داستان ارنست همینگوی است؟ داشتن و نداشتن
کدام کارگردان با اقتباس از رمان شازده احتجاب فیلمی با همین نام ساخت؟ بهمن فرمانآرا
کارگردان فیلم «بوی کافور،عطر یاس»؟ بهمن فرمانآرا
کدام کارگردان سریالی دربارۀ شهریار ساخته است؟ کمال تبریزی
فیلمی از داریوش مهرجویی با موضوع دردسرهای یک شهرستانی سادهدل در پایتخت؟ آقای هالو
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کارگردان فیلم «یه حبه قند» ؟ رضا میرکریمی
اولین فیلم بلند سهراب شهیدثالث؟ یک اتفاق ساده
کارگردان فیلم «خشت و آینه» کیست؟ ابراهیم گلستان
آهنگساز فیلم بید مجنون؟ احمد پژمان
بازیگر نقش اول مردِ فیلم حوض نقاشی؟ شهاب حسینی
بازیگر نقش ناتاشا در سریالی از مهدی فخیم زاده؟ رویا نونهالی

-37
-38
-39
-41
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-42
-43
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-46

فیلم «شبهای روشن» اقتباس از داستان کدام نویسندۀ شهیر روسی است؟ داستایوفسکی
حمید فرخنژاد با بازی در کدام فیلم به سینمای ایران معرفی شد؟ عروس آتش
بازیگر نقش اول زن فیلم روسری آبی؟ فاطمه معتمد آریا
اولین فیلم ناطق تاریخ سینمای ایران کدام فیلم است؟ دختر لر
پرویز پرستویی در کدام فیلم عبدالرضا کاهانی ایفای نقش کرده است؟ بیست
فیلمی از ناصر تقوایی با بازی خسرو شکیبایی و هدیه تهرانی؟ کاغذ بیخط
فیلمی از مجید مجیدی که در آن پسر ایرانی عاشق دختری افغان میشود؟ باران
بازیگر نقش قطام در سریال امام علی؟ ویشکا آسایش
ایران باستان یکی از تمهای محوری برخی از فیلمهای این کارگردان است؟ بهرام بیضائی
بازیگر نقش الی در فیلم دربارۀ الی؟ ترانه علیدوستی
کارگردان سینمای دفاع مقدس و سازندۀ به نام پدر؟ ابراهیم حاتمی کیا
برندۀ سیمرغ بلورین بخاطر تدوین فیلم بچههای آسمان؟ حسن حسندوست
فیلمنامه نویس فیلم چهارشنبه سوری؟ مانی حقیقی
کارگردان ایرانی با سبکی مستندگونه و زبانی شاعرانه؟ عباس کیارستمی
بازیگر زنی که بخاطر فیلم «طال و مس» برنده جایزه سیمرغ بلورین شد؟ نگار جواهریان
کمدین سینمای ایران و بازیگر فیلم اجارهنشینها؟ اکبرعبدی
بازیگری که در چندین فیلم ابراهیم حاتمیکیا ایفای نقش نموده است؟ پرویز پرستویی
ابراهیم حاتمی کیا این فیلم رخشان بنی اعتماد را روایتی تلخ و سیاه از جنگ میداند؟ گیالنه
فیلم «دربارۀ الی» را تحت تاثیر این فیلمِ آنتونیونی کارگردان مطرح ایتالیایی میدانند؟ ماجرا
کارگردان فیلم خانه دوست کجاست؟ عباس کیارستمی
فیلمی از مسعود کیمیایی محصول سال  8431و نمونهای از موج نوی سینمای ایران؟ قیصر
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 -58اولین همکاری عرب نیا و کیمیایی در کدام فیلم می باشد؟ ضیافت
-59

فیلمی از داریوش مهرجویی بر اساس داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی که برنده جایزه بهترین فیلم از

جشنواره فجر شد؟ مهمان مامان
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کارگردان فیلم تلویزیونی داستانهای مولوی محصول سال 8431؟ علی حاتمی
بازیگر نقش زینال بندری چه کسی است؟ جمشید هاشمپور
هما روستا در کدام فیلم حاتمیکیا نقش آفرینی کرده است؟ از کرخه تا راین
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بازیگر نقش «بانو» در فیلم داریوش مهرجویی؟ بیتا فرهی
آهنگساز فیلم «بانو» اثر مهرجویی؟ ناصر چشم آذر
کارگردان فیلم «پرواز در شب» که برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم فجر شد؟ رسول مالقلیپور
نخستین فیلمبردار حرفه ای فیلمهای مستند در ایران؟ باباخان معتضدی
اولین فیلم تاریخ سینمای ایران و نخستین فیلم در ژانر کمدی چه فیلمی بود؟ آبی و رابی
کارگردان فیلم «حاجی آقا آکتور سینما»؟ اوانس اوگانیانس
پیشگام سینمای ناطق ایران چه کسی است؟ عبدالحسین سپنتا
نخستین فیلمبردار ایرانی که سینما را تجربه کرد؟ میرزا ابراهیم خان عکاس باشی
نخستین کسی که سالن نمایش فیلم در ایران برپا کرد؟ میرزا ابراهیم خان صحافباشی
موسس نخستین مدرسه سینمایی ایران؟ اوانس اوگانیانس
قدیمیترین فیلم داستانی سینمای ایران که نسخه آن موجود است؟ حاجی آقا آکتور سینما
از نخستین فیلمسازهای ایرانی که ادبیات قدیم و مشاهیر ادبی را به فیلم درآورد؟ عبدالحسین سپنتا
سالهای  8483تا  8411را در سینمای ایران چه مینامند؟ سالهای سکوت سینمای ایران
عزت اهلل انتظامی با کدام فیلم کار سینمایی خویش را آغاز کرد؟ واریته بهاری
از چه سالی شاهد سرآغاز حاکمیت رقص و آواز در سینمای فارسی هستیم؟ 2331
نخستین فیلم رنگی ایرانی؟ گرداب
نخستین سرقت سینمایی در کدام فیلم ایرانی اتفاق افتاد؟ چهره آشنا
اولین بازیگر زن سینمای ناطق ایران؟ روح انگیز سامی نژاد
اولین آنونس سینمای ایران را چه کسی ساخت؟ ساموئل خاچیکیان
اولین فیلم تاریخی سینمای ایران چه فیلمی است؟ چشم های سیاه
اولین فیلم مستند خارجی درباره ایران؟ علف
اولین فیلم خارجی دوبله شده در ایران؟ دختر فراری
اولین جشنواره سینمایی سینمای ایران چه نام داشت؟ گلریزان
کدام کارگردان نخستین جایزه جهانی فیلم را برای ایران به ارمغان آورد؟ ابراهیم گلستان
اولین فیلم جنگی سینمای ایران کدام فیلم است؟ مرز
اولین دوره جشنواره فجر در چه سالی برگزار شد؟ 2332
خسرو شکیبایی فعالیت حرفهای سینماییاش را با بازی در کدام فیلم آغاز کرد؟ خط قرمز
خسرو شکیبایی بخاطر بازی در کدام فیلم ،نخستین سیمرغ بلورین بازیگریش را ربود؟ هامون
بازیگر نقش سید حسن مدرس در سینمای ایران؟ خسرو شکیبایی
رامبد جوان در کدام سریال تلویزیونی با خسرو شکیبایی همبازی بود؟ خانه سبز
پدر دوبله ایران کیست؟ علی کسمایی
پدر تئاتر نوین ایران؟ حمید سمندریان
بنیانگزار تئاتر ایران کیست؟ عبدالحسین نوشین

مهمترین جشنواره سینمایی ایران؟ جشنواره فیلم فجر
کارگردان فیلم امیر ارسالن نامدار محصول سال 8443؟ شاپور یاسمی
اولین کارگردان زن سینمای ایران؟ شهال ریاحی
معروف به منتقد ستیزنده سینمای ایران؟ هوشنگ کاووسی
اصطالح فیلم فارسی را چه کسی ابداع کرد؟ هوشنگ کاووسی
فیلم «شب بیست و نهم» در چه ژانری ساخته شده است؟ ژانر وحشت
فیلمی از محمد حسین لطیفی در ژانر وحشت؟ خوابگاه دختران
فیلمی از فریدون جیرانی در ژانر وحشت؟ پارکوی
کارگردان ارمنی تبار ایرانی که به «هیچکاک ایران» معروف است؟ ساموئل خاچیکیان
شاعر کارگردانهای سینمای ایران؟ علی حاتمی
خاچیکیان پیشگام چه نوع سینمایی در ایران بود؟ سینمای جنایی
فرخ غفاری با چه فیلمی پا به عرصه کارگردانی حرفهای سینما گذاشت؟ جنوب شهر
محمدعلی فردین با کدام فیلم وارد عالم سینما شد؟ چشمه آب حیات
فیلم پرفروش سینمای قبل از انقالب با بازی فردین؟ گنج قارون
اولین تجربه ناصر ملک مطیعی به عنوان کارگردان؟ سوداگران مرگ
اولین محصول مشترک سینمای ایران با یک کشور خارجی؟ جدال در مهتاب
احمد شاملو نویسنده فیلمنامه چه فیلمی از ناصر ملک مطیعی بود؟ مردها و جادهها
کارگردان فیلم شب قوزی چه کسی است؟ فرخ غفاری
فرخ غفاری شب قوزی را با اقتباس از چه داستانهایی ساخته است؟ داستانهای هزار و یک شب
فیلمی از ابراهیم گلستان که تاثیری ژرف بر فیلمسازی واقعگرای ایران گذاشت؟ خشت و آینه
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 -116فیلمی از فریدون رهنما محصول  8431که برنده جایزهی ژان اپشتاین از فستیوال لوکارنو شد؟ سیاوش
در تخت جمشید
 -117نخستین دوربین فیلمبرداری در زمان کدام شاه قاجار به ایران وارد شد؟ مظفرالدین شاه
 -118آهنگساز فیلم قیصر؟ اسفندیار منفردزاده
 -119ابراهیم گلستان از این فیلم مسعود کیمیایی بسیار ستایش میکرد؟ قیصر
 -121هوشنگ کاووسی فیلم گاو را با کدام فیلم ویتوریو دِسیکا مقایسه میکند؟ دزد دوچرخه
 -121فیلم موزیکال سرگرم کننده از علی حاتمی؟ حسن کچل
 -122داریوش مهرجویی فیلم آقای هالو را براساس نمایشنامه چه کسی نوشت؟ علی نصیریان
 -123امیر نادری با این فیلم «سینمای خشونت» را در ایران بدعت نهاد؟ خداحافظ رفیق
 -124فیلمی از مسعود کیمیایی با اقتباس از داستان مشهور صادق هدایت؟ داش آکل
 -125فیلمی از فروغ فرخزاد دربارۀ جذامیان؟ خانه سیاه است
 -126کارگردان فیلم «جعفر خان از فرنگ برگشته» ؟ علی حاتمی
 -127مجموعه تلویزیونی از علی حاتمی که در سال  8431در مدت زمان هشت سال ساخته شد؟ هزار دستان

 -128اولین فیلم بلند سینمایی بهرام بیضایی؟ رگبار
 -129فیلم سیاسی تمثیلی دربارۀ جهان سوم از داریوش مهرجویی؟ پستچی
 -131درخت گالبی اثر مهرجویی اقتباس از داستان کدام نویسنده ایرانی است؟ گلی ترقی
 -131فیلمی از کامران شیردل که با تاثیر از فیلم «از نفس افتاده» اثر ژان لوک گدار ساخته شد؟ صبح روز
چهارم
 -132بازیگر نقش «صادق کُرده» در فیلم سینمایی تقوایی؟ سعید راد
 -133فیلمی از هژیر داریوش با محوریت زن در روایت قصه؟ بیتا
 -134فیلم «دونده» از این کارگردان از سوی برخی منتقدان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین فیلمهای ربع قرن
اخیر سینمای ایران شناخته شده است؟ امیر نادری
 -135فیلمی از پرویز کیمیاوی که هجوم تکنولوژی به ارزشها را به نمایش مینهد؟ مغولها
 -136فیلم تنگسیر اثر امیر نادری با اقتباس از داستان کدام نویسنده ساخته شده است؟ صادق چوبک
 -137ناصر تقوایی در این فیلم به «طبیعتگرایی» رو میآورد؟ نفرین
 -138شهرک سینمایی غزالی توسط کدام کارگردان در سال  8431ساخته شد؟ علی حاتمی
 -139ایفاگر نقش میرزا نوروز در فیلم کمدی کفشهای میرزا نوروز؟ علی نصیریان
 -141از این فیلم به عنوان بهترین فیلم مسعود کیمیایی یاد میشود؟ گوزنها
 -141جشنواره فیلم فجر از چه سالی آغاز به کار کرده است؟ 2332
 -142فیلمی از مسعود کیمیایی با اقتباسی از خورخه لوئیس بورخس نویسنده و ادیب آرژانتینی؟ غزل
 -143آخرین فیلم فرخ غفاری که داستان آن به دویست سال قبل برمیگردد؟ زنبورک
 -144از ویژگیهای همیشگی فیلمهایش غلبه «کالم بر تصویر» است؟ علی حاتمی
 -145شازده احتجاب سینمای ایران؟ جمشید مشایخی
 -146این فیلم داریوش مهرجویی حکایت محرومانی است که بخاطر پول خون خود را میفروشند؟ دایره مینا
 -147فیلم سفر سنگ محصول سال  8431ساخته چه کسی است؟ مسعود کیمیایی
 -148نخستین فیلم بلند هوشنگ کاووسی که مورد استقبال تماشاگران و منتقدان قرار نگرفت و شکستی
برای این منتقد و فیلمساز بود؟ هفده روز به اعدام
 -149فیلم مستند و سیاه و سفید «علف» که از نخستین فیلمهای مردمنگارانه بشمار میآید دربارۀ چیست؟
کوچ ایل بختیاری
 -151مستندی از خسرو سینایی با محوریت گزارشی از زندگی یک نقاش سالخورده؟ حاج مصورالملکی
 -151سعید آقاخانی بخاطر بازی در کدام فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین شد؟ خداحافظی طوالنی
 -152بازیگر زن فیلم عصر یخبندان که موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد؟
سحر دولتشاهی
 -153حمید سمندریان در سال  8431کارگردانی کدام تئاتر از اوژن یونسکو را به عهده دارد؟ کرگدن
 -154سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در جشنواره سال  34به چه کسی رسید؟ ابوالحسن داوودی
 -155بهترین فیلم برگزیده جشنواره فجر در سال34؟ رخ دیوانه

بازیگر زنی که در نقش کودکیِ کمال الملک ظاهر شد؟ لیال حاتمی
لیال حاتمی در کدام فیلم اصغر فرهادی ایفای نقش کرده است؟ جدایی نادر از سیمین
لیال حاتمی در  3فیلم این کارگردان نقش آفرینی کرده است؟ داریوش مهرجویی
مهناز افشار در چه فیلمی از پیمان معادی نقش آفرینی کرده است؟ برف روی کاج ها
کارگردان فیلم کنعان؟ مانی حقیقی
بازیگر نقش علی سنتوری؟ بهرام رادان
هدیه تهرانی با بازی در کدام فیلم اصغر فرهادی برنده سیمرغ بلورین شد؟ چهارشنبه سوری
هدیه تهرانی در کدام فیلم افخمی ایفاگر نقش پرستار بود؟ شوکران
کارگردان سریال کوچک جنگلی؟ بهروز افخمی
نخستین حضور جدی نیکی کریمی در سینما؟ فیلم عروس
کارگردان فیلم سوت پایان؟ نیکی کریمی

-156
-157
-158
-159
-161
-161
-162
-163
-164
-165
-166
 -167ابوالفضل پورعرب بخاطر بازی در کدام فیلم سعید سهیلی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مرد در
جشنواره فجر شد؟ مردی شبیه باران
 -168اولین تجربه سینمایی باران کوثری؟ بهترین بابای دنیا
 -169کارگردان فیلم دایره زنگی؟ پریسا بختآور
 -171کارگردان فیلم بانوی اردیبهشت؟ رخشان بنی اعتماد
 -171کارگردان فیلم شهر موشها؟ مرضیه برومند
 -172بازیگر نقش گیالنه به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب؟ فاطمه معتمد آریا
 -173نخستین حضور سینمایی ترانه علیدوستی؟ من ترانه 21سال دارم
 -174بزرگترین نهاد صنفی سینمای ایران که هر ساله جشن بزرگ سینمای ایران را برگزار میکند؟ خانه
سینمای ایران
 -175مادر سینمای ایران؟ رقیه چهره آزاد
 -176کارگردان فیلم ایرانی تردید؟ واروژ کریم مسیحی
 -177کارگردان فیلم ایرانی انتهای خیابان هشتم؟ علیرضا امینی
 -178کارگردان فیلم «دیشب باباتو دیدم آیدا»؟ رسول صدرعاملی
 -179بازیگر نقش اول فیلم «دختری با کفش های کتانی»؟ پگاه آهنگرانی
 -181نویسنده و کارگردان فیلم ایرانی پله آخر؟ علی مصفا
 -181علی مصفا در کدام فیلم اصغر فرهادی ایفای نقش کرده است؟ گذشته
 -182کارگردان فیلم ایرانی قدمگاه؟ محمدمهدی عسگرپور
 -183بازیگر نقش اول زن فیلم ایرانی ملبورن؟ نگار جواهریان
 -184کارگردان فیلم ایرانی کتاب قانون؟ مازیار میری
 -185مسنترین برنده جایزه سیمرغ بلورین که در سن  18سالگی این جایزه را گرفت؟ رقیه چهره آزاد برای
فیلم مادر

 -186این کارگردان را بدلیل خلق تصویر و شخصیتهای شاعرانه سعدی سینمای ایران میدانند؟ علی حاتمی
 -187کدام فیلم داریوش مهرجویی دربارۀ نویسندهای است ناتوان از نوشتن؟ درخت گالبی
 -188کارگردان فیلم «جایی دیگر»؟ مهدی کرم پور
 -189تنها بازیگری که دو سال پیاپی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای جشنواره فجر بدست آورد؟
پرویز پرستویی
 -191سریالی اجتماعی با موضوع مواد مخدر با بازی محمود دینی که در سالهای  11و  11از شبک یک پخش
میشد؟ آیینه عبرت
 -191مالک اشتر در سریال امام علی (ع)؟ داریوش ارجمند
 -192در مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا نقش ابن سینا را داشت؟ امین تارخ
 -193مجموعه تلویزیونی عروسکی به کارگردانی مرضیه برومند که شخصیت مخمل یکی از شخصیتهای این
مجموعه تلویزیونی بود؟ خونه مادربزرگه
 -194فخری خوروش در کدام فیلم علی حاتمی ایفای نقش کرده است؟ سوتهدالن
 -195کارگردان فیلم ایرانی خواب زدهها؟ فریدون جیرانی
 -196کارگردان سریال «تعبیر وارونه یک رویا»؟ فریدون جیرانی
 -197ستاره اسکندری در کدام سریال تلویزیونی جیرانی نقشآفرینی کرده است؟ مرگ تدریجی یک رویا
 -198کارگردان فیلم «من مادر هستم»؟ فریدون جیرانی
 -199در کدام فیلم جیرانی ،کتایون ریاحی و هانیه توسلی در کنار یکدیگر نقش آفرینی میکنند؟ شام آخر
 -211محمدرضا فروتن و هدیه تهرانی در کدام فیلم جیرانی در کنار یکدیگر نقش آفرینی میکنند؟ قرمز
 -211کارگردان فیلم سینمایی ساالد فصل؟ فریدون جیرانی
 -212فیلم «مسافر ری» دربارۀ زندگی کدام یک از بزرگان عالم تشیع است؟ عبدالعظیم حسنی
 -213شوذب ،نام یکی از شخصیتهای کدام سریال تلویزیونی میرباقری است؟ معصومیت از دست رفته
 -214نخستین فیلم تاریخ انیمیشن ایران در چه سالی ساخته شد؟ 2333
 -215کدام مجموعه انیمیشن تلویزیون ایران برنده جایزه بهترین انیمیشن سال  8411در جشن خانه سینما
شد؟ شکرستان
 -216موسیقی متن مجموعه انیمیشن تلویزیونی شکرستان توسط چه کسی ساخته شده است؟ جالل
ذوالفنون
 -217کدام انیمیشن ایرانی برای اولین بار در تاریخ کشور لوح تقدیر جشنواره بین المللی فیلم فجر را از آن
خود کرد؟ شاهزاده روم
 -218کدام فیلم سینمایی رکورد طوالنیترین اکران در تاریخ سینمای ایران با پانزده سال نمایش دارد؟ کانی
مانگا
 -219کارگردان فیلم کانی مانگا چه کسی است؟ سیف اهلل داد
 -211نویسنده فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی چه کسی است؟ غالمحسین ساعدی
 -211بازیگر نقش مختار در سریال مختارنامه؟ فریبرز عرب نیا
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کارگردان فیلم ایرانی پرواز در شب؟ رسول مالقلی پور
بازیگر نقش هیوا در فیلم «هیوا» رسول مالقلی پور؟ گلچهره سجادیه
کارگردان فیلم قارچ سمی؟ رسول مالقلی پور
کارگردان فیلم سفر به چزابه؟ رسول مالقلی پور
کارگردان سریال «مردان آنجلس»؟ فرج اهلل سلحشور
فرج اهلل سلحشور فعالیت هنری خود را با بازی در کدام فیلم آغاز کرد؟ توبه نصوح
کارگردان سریال «ایوب پیامبر (ع)»؟ فرج اهلل سلحشور
کارگردان فیلم عملیات کرکوک؟ جمال شورجه
کارگردان فیلم حماسه مجنون؟ جمال شورجه
فیلم «چ» دربارۀ زندگی کدام یک از بزرگان انقالب است؟ چمران
کارگردان فیلم «روبان قرمز»؟ ابراهیم حاتمی کیا
در کدام فیلم حاتمیکیا ،نیکی کریمی در کنار علی نصیریان نقش آفرینی کرده است؟ بوی پیراهن
یوسف
کارگردان فیلم «ارتفاع پست» و «برج مینو»؟ حاتمی کیا
گوهر خیراندیش در کدام فیلم حاتمی کیا نقش آفرینی کرده است؟ ارتفاع پست
کارگردان سریال «مدار صفردرجه»؟ حسن فتحی
عدنان عفراویان در کدام فیلم بهرام بیضایی بازی کرده است؟ باشو ،غریبه کوچک
سلطان و شبانِ تلویزیون ایران؟ مهدی هاشمی
در کدام سریال حسن فتحی ،هانیه توسلی در کنار علی نصیریان نقش آفرینی کرده است؟ میوه
ممنوعه
پایان کدام سریال حسن فتحی ،ملهم از قصه «شیخ صنعان» است؟ میوه ممنوعه
کارگردان سریال «شب دهم»؟ حسن فتحی
حسن فتحی در این سریال ،داستانی عاشقانه را با فضای تعزیه درآمیخت؟ شب دهم
این سریال حسن فتحی ،داستانی از زندگی و منش پهلوانان ورزش باستانی است؟ پهلوانان نمیمیرند
نقش پهلوان خلیل در سریال پهلوانان نمیمیرند را چه کسی بازی میکند؟ جمشید مشایخی
بازیگر زن سینما و تلویزیون که در سریال «پس از باران» و «یوسف پیامبر» نقش آفرینی کرده است؟
کتایون ریاحی
کارگردان فیلم «کشتی آنجلیکا»؟ محمدرضا بزرگ نیا
کارگردان فیلم «این زن حرف نمی زند»؟ احمد امینی
کارگردان فیلم «جایی دیگر»؟ مهدی کرم پور
کارگردان سریال «پدرساالر»؟ اکبر خواجویی
کارگردان سریال «پس از باران»؟ سعید سلطانی
بازیگر نقش «پلیس جوان» در سریالی با همین نام از سیروس مقدم؟ شهاب حسینی

 -242کارگردان مجموعه طنز پایتخت؟ سیروس مقدم
 -243بازیگر نقش باباپنجعلی در مجموعه طنز پایتخت؟ علیرضا خمسه
 -244کارگردان مجموعه طنز چاردیواری؟ سیروس مقدم
 -245کارگردان فیلم سینمایی «من دیه گو مارادونا هستم»؟ بهرام توکلی
 -246کارگردان فیلم سینمایی «خداحافظی طوالنی»؟ فرزاد موتمن
 -247کارگردان مجموعه طنز زن بابا؟ سعید آقاخانی
 -248کارگردان فیلم سینمایی «مومیایی»4؟ محمدرضا هنرمند
 -249بازیگر نقش کاووسی در مجموعه طنز «بدون شرح»؟ فتحعلی اویسی
 -251کارگردان سریال «والیت عشق»؟ مهدی فخیم زاده
 -251کارگردان سریال دارا و ندار؟ مسعود ده نمکی
 -252ناتاشا نام یکی از شخصیتهای کدام سریال مهدی فخیم زاده است؟ خواب و بیدار
 -253سریال «تنهاترین سردار» داستان زندگی کدام امام شیعیان است؟ امام حسن (ع)
 -254در چه دههای موج نوی سینمای ایران پا گرفت؟ اواخر دهه چهل شمسی
 -255بازیگر نقش ناخدا خورشید به کارگردانی ناصر تقوایی؟ داریوش ارجمند
 -256بازیگر پیشکسوت زن و از دوبلورهای برجسته ایران که در سال  13به عنوان چهره ماندگار برگزیده
شد؟ ژاله علو
 -257فیلمی از کامبوزیا پرتوی و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن که در ایران ،فرانسه و ترکیه ساخته
شد؟ کافه ترانزیت
 -258بازیگر ایرانی و دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر و بازیگر نقش اتابک اعظم در کمال الملک؟
محمدعلی کشاورز
 -259در سریال تلویزیونی سلطان صاحبقران چه کسی نقش ملیجک را ایفا میکند؟ پرویز فنی زاده
 -261موسیقی متن سریال روزی روزگاری را چه کسی ساخته است؟ فرهاد فخرالدینی
 -261کارگردان فیلم خواهران غریب؟ کیومرث پور احمد
 -262کارگردان فیلم کافه ترانزیت؟ کامبوزیا پرتوی
 -263اولین کارگردان ایرانی که نامزد جایزه اسکار شد؟ مجید مجیدی
 -264کدام فیلم رضا میرکریمی در سال  14برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین موسیقی متن شد؟
خیلی دور ،خیلی نزدیک
 -265برنده سیمرغ بلورین و تندیس زرین بهترین بازیگر مرد برای بازی در فیلم خانهای روی آب؟ رضا
کیانیان
 -266فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا و برنده سیمرغ بلورین نقش اول زن برای بازی آزیتا حاجیان؟
روبان قرمز
 -267کدام کارگردان فیلم مستندی در مورد موسیقی جنوب و آیین زار ساخته است؟ ناصر تقوایی
 -268برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد در سال  8411برای فیلم آژانس شیشهای؟ پرویز پرستویی
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فیلمی به کارگردانی عباس کیارستمی با بازی همایون ارشادی و برنده نخل طال از جشنواره کن؟ طعم
گیالس
فیلمی به کارگردانی امیر نادری و اولین فیلم ایرانی پس از انقالب؟ دونده
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم کیمیا؟ خسرو شکیبایی
بازیگر نقش اول فیلم فرش باد به کارگردانی کمال تبریزی؟ رضا کیانیان
کدام فیلم ناصر تقوایی جایزه یوزپلنگ برنزی جشنواره فیلم لوکارنو را در سال  8311دریافت کرد؟
ناخدا خورشید
بازیگر نقش نمکی در فیلم سینمایی مسافران مهتاب؟ مهدی فخیم زاده
کارگردان فیلم سینمایی مربای شیرین؟ مرضیه برومند
کارگردان فیلم سینمایی مدرسه پیرمردها؟ علی سجادی حسینی
کارگردان فیلم سینمایی «نان ،عشق و موتور»8111؟ ابوالحسن داوودی
کارگردان فیلم سینمایی واکنش پنجم؟ تهمینه میالنی
کارگردان فیلم سینمایی «شیدا»؟ کمال تبریزی
کارگردان فیلم سینمایی «توکیو بدون توقف»؟ سعید عالم زاده
بازیگر نقش اول مرد فیلم شب یلدا از کیومرث پوراحمد؟ محمدرضا فروتن
کارگردان فیلم سینمایی «خواهران غریب»؟ کیومرث پوراحمد
کدام بازیگر شهیر سینما در فیلم کیومرث پوراحمد با نام «خواهران غریب» نقشآفرینی کرده است؟
خسرو شکیبایی
داریوش مهرجویی کدام فیلم سینمایی خود را با توجه به فلسفه فنگشویی ساخته است؟ نارنجی پوش
کدام فیلم علی حاتمی درباره موسیقی ایرانی زمان قاجار است؟ دلشدگان
دوبلور صدای باب راس در سری برنامه لذت نقاشی؟ کیکاووس یاکیده
اولین گارگردان سینمای ایران؟ آوانس اوگانیانس
نویسنده مجموعه تلویزیونی قصههای مجید ساخته کیومرث پوراحمد؟ هوشنگ مرادی کرمانی
بازیگر ایرانی فیلم بادبادک باز؟ همایون ارشادی
اولین اثر سینمایی علی حاتمی که در سال  8431ساخته شد؟ حسن کچل
کارگردان فیلم خانهای روی آب؟ بهمن فرمان آرا
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 -292مجموعهای تلویزیونی به کارگردانی محسن شاهمحمدی در ژانر پلیسی با بازی داریوش فرهنگ و رضا
کیانیان؟ شلیک نهایی
 -293افسانه بایگان در کدام فیلم محمدرضا هنرمند ایفای نقش کرده است؟ مرد عوضی
 -294افسانه بایگان در کدام فیلم کیومرث پوراحمد در کنار خسرو شکیبایی نقش آفرینی کرده است؟
خواهران غریب
 -295مریال زارعی در کدام فیلم سینمایی نقش «مادر شهید» را بازی کرده است؟ شیار 243
 -296کارگردان فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمی زنند»؟ پوران درخشنده

 -297کارگردان فیلم «شمعی در باد»؟ پوران درخشنده
 -298کارگردان فیلم بیپولی؟ حمید نعمت اهلل
 -299بهرام رادان در کدام فیلم نادر مقدس در کنار مهناز افشار نقش آفرینی کرده است؟ شور عشق
 -311کارگردان فیلم حکم؟ مسعود کیمیایی
 -311کارگردان فیلم پل چوبی؟ مهدی کرم پور
 -312بازیگر کمدی ایرانی و آخرین بازمانده از نمایشهای سیاه بازی و روحوضی؟ سعدی افشار
 -313اولین همکاری بیژن بیرنگ و مسعود رسام در ساخت مجموعه های تلویزیونی کدام سریال بود؟
همسران
 -314نخستین فیلم کوتاه تاریخ انیمیشن ایران چه نام داشت؟ مالنصرالدین
 -315انیمیشن مالنصرالدین بعنوان اولین فیلم تاریخ انیمیشن ایران توسط چه کسی ساخته شد؟ اسفندیار
احمدیه
 -316فیلمنامه طومار شیخ شرزین از کیست؟ بهرام بیضایی
 -317کارگردان فیلم «مردی از جنس بلور»؟ سعید سهیلی
 -318کارگردان فیلم «دستهای آلوده»؟ سیروس الوند
 -319در کدام فیلمِ احمد امینی ،ابوالفضل پورعرب در کنار هدیه تهرانی نقش آفرینی میکند؟ غریبانه
 -311ابوالفضل پورعرب در کدام فیلم رخشان بنی اعتماد نقش آفرینی کرده است؟ نرگس
 -311ابوالفضل پورعرب با کدام فیلم سینمایی فعالیت هنری خویش را آغاز کرد؟ عروس
 -312وی در دو فیلم «ضیافت» و «سلطان» از مسعود کیمیایی نقش آفرینی کرده است؟ فریبرز عربنیا
 -313کارگردان فیلم طوطیا؟ ایرج قادری
 -314بازیگر نقش شهید چمران در فیلم سینمایی «چ»؟ فریبرز عرب نیا
 -315بازیگر نقش «کوچک جنگلی» در سریالی با همین نام از بهروز افخمی؟ علیرضا مجلل
 -316کارگردان سریال روزگار قریب؟ کیانوش عیاری
 -317بازیگر نقش «رضا خوشنویس» در سریال هزار دستان؟ جمشید مشایخی
 -318بازیگر نقش امیرکبیر در سریالی با همین نام؟ سعید نیک پور
 -319بازیگر نقش ناصرالدین شاه در سریال امیرکبیر؟ ایرج راد
 -321این بازیگر برجسته سینما در بسیاری از فیلمهای مهرجویی از جمله« :بانو»« ،هامون» و «گاو» نقش
آفرینی کرده است؟ عزت اهلل انتظامی
 -321بزرگترین انجمن فیلمسازی در ایران که جشنواره بین المللی فیلم کوتاه برگزار میکند؟ انجمن سینمای
جوانان ایران
 -322عکاس و کارگردان مطرح سینمای ایران و برنده نخل طالی کن؟ عباس کیارستمی
 -323بازیگر نقش ستارخان در فیلمی از علی حاتمی با همین نام؟ علی نصیریان
 -324سریالی که به مبارزات رئیس علی دلواری علیه انگلیسیها میپردازد؟ دلیران تنگستان
 -325برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم مارال؟ ثریا قاسمی
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-328
-329
-331
-331
-332
-333
-334
-335

کارگردان سریال کاله پهلوی؟ سید ضیاء الدین دری
آهنگساز سریال کیف انگلیسی؟ فرهاد فخرالدینی
کارگردان سریال کیف انگلیسی؟ سیدضیاءالدین دری
کارگردان فیلم ایرانی نفرین؟ ناصرتقوایی
فیلمهای سینمایی رسول مالقلیپور به چه ژانر سینمایی تعلق دارد؟ سینمای جنگی
کارگردان میم مثل مادر؟ رسول مالقلی پور
آقای حکایتیِ کودکان و نوجوانان؟ بهرام شاه محمدلو
نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی خون بازی؟ رخشان بنی اعتماد
کارگردان تئاتر خسیس از مولیر که در سال  8411در تاالر وحدت اجرا شد؟ ابوالفضل پورعرب
تهیه کننده مجموعه  83قسمتی مستند فرش ایرانی که در آن  83کارگردان ایرانی ،فرش را از دیدگاه

خود بیان میکنند؟ رضا میر کریمی
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد سال  8413در فیلم آلزایمر؟ مهدی هاشمی
کارگردان مجموعه تلویزیونی سلطان صاحبقران که در سال  8433ساخته شد؟ علی حاتمی
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در فیلم کمال الملک؟ جمشید مشایخی
اکبر عبدی در کدام فیلم احمدرضا معتمدی ایفای نقش نموده است؟ قاعده بازی
موسیقی متن فیلم مادر ساخته علی حاتمی از کیست؟ ارسالن کامکار
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 -341کدام نوازنده خسرو پرویز به مناسبت از بین رفتن شبدیز اسب محبوب پادشاه در قالب موسیقی خبر را
به خسرو رسانید؟ باربد
 -342در زمان قاجار واژه «مقام» در موسیقی ایران جای خود را به چه واژهای داد؟ دستگاه
 -343در زمان کدام شاه قاجاری ردیف موسیقی دستگاهی ایران بوسیله موسیقیدانان تدوین شد؟ ناصرالدین
شاه
 -344ردیف کنونی موسیقی دستگاهی ایران شامل چند دستگاه اصلی است؟ هفت دستگاه
 -345مهمترین ردیف دستگاهی ایران که در زمان قاجار تدوین شد چه ردیفی است؟ ردیف میرزا عبداهلل
 -346نامورترین موسیقیدان و خواننده زمان خسرو پرویز چه کسی است؟ باربد
 -347خلق سرود خسروانی را برای اولین بار در دستگاه موسیقی جهان به او نسبت میدهند؟ باربد
 -348آواز ابوعطا و دشتی از متعلقات این دستگاه است؟ دستگاه شور
 -349آواز بیات اصفهان از متعلقات کدام دستگاه موسیقی است؟ دستگاه همایون
 -351کدام دستگاه موسیقی ایرانی را دستگاه مادر مینامند؟ دستگاه شور
 -351گوشه شهناز و گوشه سلمک از گوشه های کدام دستگاه موسیقی است؟ دستگاه شور
 -352گوشههای لیلی و مجنون و چکاوک از گوشههای کدام دستگاه موسیقی است؟ دستگاه راست پنجگاه
 -353موسیقیدان و چنگ نواز و خواننده عهد ساسانی که نظامی در خسرو و شیرین از او یاد کرده است؟
نکیسا

 -354از سازهای زهی نواحی سیستان و بلوچستان و هرمزگان که مانند کمانچه با آرشه نواخته میشود؟
قیچک
 -355قدیمیترین ساز سیمی ایران باستان که با هشت یا ده انگشت نواخته میشود؟ چنگ
 -356کهن ترین ساز زهی زخمهای و سازی عرفانی که در مناطق کرمانشاه و گوران رواج بسیار دارد؟ تنبور
 -357تمبیره نوبان ساز قابل احترام کدام منطقه از ایران است که از آن برای موسیقی درمانی استفاده می-
کنند؟ بندرعباس و بوشهر
 -358تصنیف «از خون جوانان وطن الله دمیده» از چه کسی است؟ عارف قزوینی
 -359موسیقیدان و رهبر ارکستر ایران و آهنگساز مجموعه سربداران؟ فرهاد فخرالدینی
 -361نوازنده زنِ ساز قانون که از اولین نوازندگان این ساز در ایران است؟ سیمین آقا رضی
 -361سازی زهی شبیه سه تار که کاسه آن شبیه تنبور است و برای اولین بار به پیشنهاد علی تجویدی
ساخته شد؟ ساز شورانگیز
 -362استاد مسلم سه تار ایران بعد از درویش خان؟ ابوالحسن صبا
 -363چه کسی «سمفونی نفت» را به مناسبت ملی شدن صنعت نفت ساخت؟ علینقی وزیری
 -364آلبوم «آتش در نیستان» با صدای شهرام ناظری به سرپرستی و آهنگسازی چه کسی اجرا شده است؟
جالل ذوالفنون
 -365معروفترین آهنگ زنده یاد ایرج بسطامی؟ گلپونه ها
 -366علی اکبر مرادی آهنگساز و نوازنده صاحب سبک کدام ساز است؟ تنبور
 -367آهنگساز ایرانی و نوازنده سنتور که گروه اساتید موسیقی ایران به سرپرستی او بود؟ فرامرز پایور
 -368از سازهای بادی محلی بلوچستان که شیرمحمد اسپندار مشهورترین نوازنده این ساز است؟ دونلی
 -369کنیزک چنگ نواز بهرام گور که در شاهنامه نیز فردوسی از او نام برده است؟ آزاده
 -371پیامبر موسیقیدان زمان شاپور اول؟ مانی
 -371بزرگترین موسیقیدان دوران اسالمی در زمان سامانیان؟ ابونصر فارابی
 -372خوشنویس ،شاعر و نوازنده عود و از مهمترین موسیقیدانان دربار ایلخانی و تیموری؟ عبدالقادر مراغهای
 -373در کدام دوره از تاریخ ایران ،موسیقی نقارهای به منزله موسیقی تشریفات رواج یافت؟ دوران صفوی
 -374آلبوم موسیقی بیکالم «آرامتر از دریا» از بهترین کارهای این آهنگساز است؟ مجید انتظامی
 -375خواننده موسیقی ایرانی و صاحب یکی از قویترین صداها در آواز ایرانی و معروف به اقبال السلطان؟
ابوالحسن اقبالآذر
 -376برنامه موسیقی ایرانی که به مدت  14سال از  8443تا  8431از رادیو ملی ایران پخش میشد؟ گلها
 -377موسیقیدان و رهبر ارکستر ایرانی و رهبر  811ارکستر و اپرای دنیا؟ علی رهبری
 -378پرویز یاحقی آهنگساز برجسته ایرانی نوازنده چیره دست کدام ساز بود؟ ویولون
 -379آهنگ «آتشی در نیستان» را کدام خواننده موسیقی سنتی ایران خوانده است؟ شهرام ناظری
 -381آلبوم «خانه بوی گل گرفت» را کدام خواننده سنتی ایران خوانده است؟ ایرج بسطامی
 -381آهنگساز و ویولونیست ایرانی و آهنگساز سرود «ای ایران»؟ روح اهلل خالقی

نوازنده برجسته موسیقی سنتی ایران و از پایهریزان گروه «شیدا»؟ محمدرضا لطفی
آهنگساز موسیقی متن فیلم «حاجی واشنگتن» ساخته علی حاتمی؟ محمدرضا لطفی
دستگاه نوایی ،منسوب به این وزیرِ ادیبِ سلطان حسین بایقرا است؟ امیرعلیشیر نوایی
رایجترین و مهمترین ساز در میان هنرمندان تربت جام؟ دوتار

-382
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 -386در موسیقی تعزیه برای نقش علی اکبر (ع) چه آوازی از متعلقات دستگاه شور را مناسب میدانند؟ آواز
دشتی
 -387پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان و خواننده «نوایی نوایی»؟ غالمعلی پورعطایی
 -388مرحوم غالمعلی پورعطایی در نواختن کدام ساز تبحر داشت؟ دوتار
 -389اپرای رستم و سهراب را چه کسی ساخته است؟ لوریس چکناواریان
 -391خواننده موسیقی سنتیِ آلبوم وطنم ایران با آهنگسازی محمدرضا لطفی؟ محمد معتمدی
 -391گروه موسیقی سنتی همنوازان شیدا توسط چه کسی پایهگذاری شد؟ محمدرضا لطفی
 -392این آلبوم محمدرضا لطفی با خوانندگی محمد معتمدی به هوشنگ ابتهاج تقدیم شد؟ سایه جان
 -393موسیقی فیلم ناخدا خورشید را چه کسی ساخته است؟ فریدون ناصری
 -394خواننده موسیقی کالسیک ایرانی که از ماندگارترین کارهای او به الهه ناز میتوان اشاره کرد؟
غالمحسین بنان
 -395خواننده صاحب سبک موسیقی اصیل ایرانی با نام مستعار ایرج؟ حسین خواجه امیری
 -396خواننده اصفهانی موسیقی سنتی و سرپرست گروه موسیقی سنتی «بیدل»؟ حسام الدین سراج
 -397رقص صوفیانه شامل چرخیدن بدن همراه با حالت خلسه را چه میگویند؟ سماع
 -398در زمان حکومت پارتیان به بدیههسرایان و کسانی که ترانه ملی و مردمی میخواندند چه میگفتند؟
گوسان
 -399در موسیقی آذربایجانی به نغمه سرای سیاری میگویند که با بداهه خوانی آواز میخواند و ساز مینوازد؟
عاشیق
 -411موسیقیدان شهیر ایرانی که ردیف موسیقی ایرانی را به نظم درآورد؟ میرزا عبداهلل فراهانی
 -411تصنیف «ای نوع بشر» از کیست؟ علی اکبر شهنازی
 -412خواننده شهیر ایرانی موسیقی کالسیک که در حادثه رانندگی چشم راستش را از دست داد؟ بنان
 -413بنیانگذار انجمن موسیقی ایران؟ غالمحسین بنان
 -414از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایرانی و رئیس شورای عالی موسیقی رادیو
درسال 8431؟ علینقی وزیری
 -415خواننده ثابت ارکستر موسیقی ملی ایران که سرود ایران جوان را خوانده است؟ ساالر عقیلی
 -416ساز تخصصی کیهان کلهر؟ کمانچه
 -417او به همراه مجید انتظامی بیشترین جایزه جشنواره فجر را ربوده است؟ حسین علیزاده
 -418خواننده پرآوازه ایرانی که از اشعار موالنا بسیار بهره جسته است؟ شهرام ناظری
 -419آهنگ «جان مریم» را کدام خواننده خوانده است؟ محمد نوری

ساز بادی جنوب ایران که در بعضی نقاط به آن خیکنای نیز میگویند؟ نی انبان
نخستین سرود ملی ایران که توسط موسیو لومر فرانسوی ساخته شده است؟ ایران جوان (وطنم)
گلپا نام مستعار کدام خواننده موسیقی پاپ و سنتی ایران است؟ اکبر گلپایگانی
بنیانگذار برنامه رادیویی «گلها» در رادیو تهران و همچنین برنامه «گلهای رنگارنگ»؟ داوود پیرنیا
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 -414بزرگترین و قدیمیترین ارکستر سمفونیک ایران که در سال  8481به وسیله غالمحسین مین باشیان
شروع به فعالیت نمود؟ ارکستر سمفونیک تهران
 -415موسیقی فیلم سینمایی گبه و دلشدگان را چه کسی ساخته است؟ حسین علیزاده
 -416نام مجموعه کنسرتی از شهرام ناظری که در سال  8411در دور آمریکا اجرا شد؟ موسیقی صلح
 -417گروه موسیقی سنتی ایرانی به سرپرستی سیامک سپهری؟ گروه رستاک
 -418خواننده آلبوم موسیقی سنتی «بی تو به سر نمیشود» چه کسی است؟ عبدالوهاب شهیدی
 -419اپرای موسی و شبان توسط کدام گروه موسیقی سنتی نوگرای ایرانی اجرا شد؟ مستان و همای
 -421همایون خرم ترانه غوغای ستارگان را در کدام پرده از دستگاه موسیقی ایرانی ساخته است؟ پرده شور
 -421موسیقی کلیدر که بر اساس رمان محمود دولت آبادی ساخته شده است را کدام آهنگساز ساخته است؟
محمدرضا درویشی
 -422اولین اپرای ملی ایران که در سال  8411ساخته شد؟ اپرای عاشورا
 -423در اپرای عاشورا خواننده نقش شمر چه کسی است؟ محمدرضا صادقی
 -424اپرایی از حسین دهلوی که در سال  8431برای کودکان نوشته است؟ مانا و مانی
 -425خواننده آلبوم موسیقی مثنوی موسی و شبان کیست؟ شهرام ناظری
 -426آهنگساز و نوازنده تار و سه تار و بنیانگذار گروه دستان؟ حمید متبسم
 -427گروه موسیقی سنتی ایرانی به سرپرستی کیخسرو پورناظری؟ گروه شمس
 -428آهنگساز ایرانی و از اساتید تئوری موسیقی که در سال  8411به عنوان چهره ماندگار موسیقی ایران
انتخاب شد؟ مصطفی کمال پور تراب
 -429آلبوم موسیقی ساعت  13شب از کدام خواننده پاپ راک ایرانی است؟ رضا یزدانی
 -431نام آلبومی از شهرام ناظری که برخی از اشعار آن به زبان کردی است؟ صدای سخن عشق
 -431کتاب ارژنگ اثر این پیامبر نگارگر و موسیقیدان است؟ مانی
 -432آهنگساز فیلمهای سام و نرگس و قرمز؟ بابک بیات
 -433آلبوم حسرت از پرفروشترین آلبومهای سال  ،8411از آلبومهای کدام خواننده موسیقی پاپ و سنتی
ایران است؟ محمد اصفهانی
 -434جشنواره موسیقی فجر برای اولین بار درچه سالی شکل بین المللی به خود گرفت؟ 2331
 -435آهنگساز آلبوم تنهاترین سردار به خوانندگی محمد اصفهانی چه کسی است؟ مجید انتظامی
 -436آواز مخصوص بدرقه و پیشواز زائران که در استانهای جنوبی ایران متداول است چه نام دارد؟ چاووشی
 -437برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای فیلم بایسیکلران؟ مجید انتظامی
 -438چه کسی برای فیلم «آسمان زرد کم عمق» جایزه بهترین موسیقی متن را دریافت کرد؟ حسین علیزاده

-439
-441
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-442
-443
-444
-445
-446
-447
-448
-449
-451

کدام خواننده سنتی ایرانی جایزه بهترین موسیقی عرفانی جهان را در جشنواره مراکش دریافت کرد؟
شهرام ناظری
آهنگساز آلبوم بهاران آبیدر به خوانندگی شهرام ناظری و بیژن کامکار کیست؟ هوشنگ کامکار
سراینده سرود «ای ایران» کدام هنرمند و نوازنده ایرانی است؟ دکتر حسین گل گالب
کمالخان هوت معروف به مال کماالن از خوانندگان موسیقی کدام منطقه ایران است؟ سیستان و
بلوچستان
سرپرستی و آهنگسازی گروه موسیقی «حسینا» را کدام هنرمند سیستانی به عهده دارد؟ حبیب اهلل
قادر آتشگر
از شاگردان کمال الملک که نقاشی «تریاکیها در قهوهخانه» از آثار معروف اوست؟ اسماعیل آشتیانی
نخستین انجمن نقاشی نوگرای ایران؟ انجمن خروس جنگی
نخستین مدرسه هنرهای دولتی در سطح آموزش عالی در ایران؟ دانشکده هنرهای زیبا
سرپرستی دانشکده هنرهای زیبا را در آغاز کدام معمار و ایرانشناس فرانسوی برعهده داشت؟ آندره
گدار
نگارگر و تذهیب کار ایرانی و نخستین زن مینیاتوریست ایران؟ کالرا آبکار
پردههای تنه درختان و نقاشیهای انتزاعی هندسی از آثار این شاعر و نقاش ایرانی است؟ سهراب
سپهری
تابلوی «شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی» که در سازمان ملل قرار دارد اثر کدام نقاش است؟ پرویز
کالنتری

 -451به جنبشی از آن دسته از هنرمندانی که در کار خود از فرمهای سنتی هنر ایران مانند کاربرد خط در

نقاشی استفاده میکردند چه میگویند؟ جنبش سقاخانه
-452
-453
-454
-455

نفیسترین نسخه خطی مصور از حماسه فردوسی که شاه تهماسب آنرا به سلطان سلیم دوم اهدا کرد؟
شاهنامه تهماسبی
ابوالحسن غفاری نقاشباشی دربار ناصرالدین به چه لقبی معروف است؟ صنیع الملک
تابلوی «صف سالم فتحعلی شاه» از معرفترین آثار این نقاش دربار قاجار است؟ میرزا بابا اصفهانی
برجستهترین نقاش دربار فتحعلی شاه قاجار که یکی از آثار او در کاخ ورسای نگهداری میشود؟
مهرعلی نقاش
کدام شاه قاجاری تحت تاثیر اپراهای غربی اقدام به ساخت تکیه دولت کرد؟ ناصرالدین شاه قاجار

-456
 -457این نقاش در زمان ناصرالدین شاه در هر شماره روزنامه دولت علیه ایران تصاویری از رجال و وقایع
جاری تهیه و چاپ میکرد؟ صنیع الملک
 -458مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت در تاریخ هنر معاصر ایران که پرده «فالگیر یهودی» و «زرگر
بغدادی» از اوست؟ کمال الملک
 -459از پیشگامان نقاشی قهوه خانه و نقاش آثار «رستم و سهراب» و «کشته شدن دیو سفید به دست
رستم»؟ حسین قوللر آقاسی

-461
-461
-462
-463
-464

از نگارگران چیره دست و سرپرست کتابخانه و کارگاه هنری شاه اسماعیل صفوی؟ کمال الدین بهزاد
آخرین نقاش معتبر دربار قاجار؟ کمال الملک
نخستین تابلوی کالژ یا تکه چسبانیِ ایرانی از کیست؟ محمودخان ملک الشعرا
نقاشان قهوهخانه این داستانِ امام علی (ع) و جوانمرد را بارها بر پرده کشیدهاند؟ جوانمرد قصاب
مجسمهها و سازههای سه بعدی «هیچ» از آثار معروف این هنرمند ایرانی است؟ پرویز تناولی

 -465از نقاشان برجسته زمان شاه عباس دوم ؟محمد زمان
 -466اثر معروف «فتحعلیشاه در کسوت رسمی» از کیست؟ مهرعلی
 -467هنرمند ارمنی جلفای نو اصفهان و از نخستین هنرمندانی که اسلوب و موضوعهای نقاشی اروپایی را در
زمان شاه صفی اول به ایران وارد کردند؟ میناس
 -468اصطالحی برای توصیف نقاشیهای بسیار کوچک اندازه و همچنین هنر مصورسازی و تذهیب کتابهای
خطی؟ مینیاتور
 -469سبک نقاشی جلفای نو در دیوارنگاری محراب کدام کلیسای ایران به چشم میخورد؟ کلیسای وانک
اصفهان
 -471اصطالحی برای توصیف نوعی نگارش توام با رنگآمیزی با استفاده از شگردهای خوشنویسی سنتی؟
نقاشیخط
 -471نگاره معروف «معراج پیامبر (ص)» از آثار این نگارگر دربار تیموریان است؟ سلطان محمد
 -472نوعی نقاشی روایی با مضمونهای رزمی ،مذهبی ،و بزمی با داستانهایی از شاهنامه و وقایع کربال ؟ نقاشی
قهوهخانه
 -473اصطالحی برای توصیف گونهای نقاشی قدیمی ایرانی که دارای موضوع گل و پرنده و بلبل است؟ نقاشی
گل و مرغ
 -474کدام نقاش معاصر ایرانی در کارهای خود از بافت معماری روستایی با شیوه کاهگل بهره میگیرد؟ پرویز
کالنتری
 -475واالترین هنر اسالمی؟ خوشنویسی
 -476از زیباترین گونه خوشنویسی ایرانی که در اوایل سده یازدهم هجری ابداع شد؟ شکسته نستعلیق
 -477تابلوی «فیفی» از کدام نقاش معاصر ایرانی است؟ بهمن محصص
 -478مدرسه صنایع مستظرفه را چه کسی در تهران بنیان گذاشت؟ کمال الملک
 -479به این خط که در ایران شکل گرفت لقب عروس خطوط اسالمی دادهاند؟ نستعلیق
 -481ابداع کننده خط نستعلیق؟ میرعلی تبریزی
 -481مرتضی ممیز از هنرمندان کدام هنر در ایران است؟ گرافیک
 -482هنرمند فقید عرصه کاریکاتور که ادامه دهنده طنز سیاه در ایران به شمار میآید؟ اردشیر محصص
 -483شکلی نمادین و انتزاعی شبیه ترنج که به صورت دایره یا چند ضلعی و تزیینی از خورشید است؟ شمسه
 -484مجسمهسازِ تندیس «بز» در دانشکده هنرهای زیبا که با استفاده از دور ریزهای دانشجویان آثارش را
خلق میکرد؟ مش اسماعیل (اسماعیل توکلی)

 -485بزرگترین مکتب نقاشی ایران در عصر تیموری؟ مکتب هرات
 -486شاخصترین نقاش مکتب هرات و نخستین کسی که آثار خود را امضا میکرد؟ کمالالدین بهزاد
 -487این نوع نقاشی قدیمی برای تزیین قلمدانها ،جعبهها و قاب آیینهها استفاده میشود؟ نقاشی زیر الکی
 -488سالوادور دالی به هنگام بازدید از نمایشگاه آثار عباس بلوکیفر در آمریکا ،این شیوه نقاشی را بومیِ
ایرانی دانست؟ نقاشی قهوهخانه
 -489هنرمند ایرانی و از بنیانگذاران نقاشی قهوهخانهای که اثر مصیبت کربال از اوست؟ محمد مدبر
 -491نقاشی معروف «استنساخ» اثر کدام نقاش ایرانی است؟ محمودخان ملک الشعرا
 -491نقاشی معروف استنساخ در کدام موزه نگهداری میشود؟ کاخ گلستان
 -492عکاس و خبرنگار ایرانی بین المللی انقالب ایران و جنگ ایران و عراق که در سال  11در سلیمانیه عراق
بر اثر انفجار مین کشته شد؟ کاوه گلستان
 -493معمار و باستان شناس فرانسوی و طراح موزه ملی ایران در تهران؟ آندره گدار
 -494نقاشی «تاالر آیینه قصر گلستان» را کدام نقاش دربار قاجار کشیده است؟ کمالالملک
 -495بانوی نقاش و اولین هنرمند ایرانی که نمایشگاهی انفرادی در موزه گوگنهایم نیویورک داشت؟ منیر
فرمانفرمائیان
 -496اصطالح دیگر کالیگرافی که توسط برخی از نقاشان نوپرداز ایران خلق شد چیست؟ نقاشیخط
 -497از جمله معروفترین نقاشان جنگ که از آثارش میتوان به اثر «کویر» که تصویر مادر شهید است اشاره
کرد؟ کاظم چلیپا
 -498کدام نقاش نوگرای ایران رکورد دار قیمت نقاشی مدرن ایران است؟ سهراب سپهری
 -499پدر هنر گرافیک ایران؟ مرتضی ممیز
 -511هنرمند و نگارگر برجسته ایرانی و نقاش اثر «ضامن آهو»؟ محمود فرشچیان
 -511نگاره «بهرام و گل اندام» و همچنین «ابریق مرا شکستی» از آثار کدام مینیاتوریست مشهور ایرانی
است؟ حسین بهزاد
 -512پایه گذار مکتب مینیاتور تهران در دوران معاصر چه کسی است؟ هادی تجویدی
 -513نخستین داگرین نوین ایران؟ محمد محمدزاده تیتکانلو
 -514چه کسی اولین نمایشگاه داگرئوتیپ در ایران برپا کرد؟ محمد محمدزاده تیتکانلو
 -515از مکتبهای نقاشی ایران در دوره شاهرخ تیموری و پس از آن؟ مکتب هرات
 -516مکتب نقاشی هرات در دوران کدام شاه تیموری به اوج رسید؟ سلطان حسین بایقرا
 -517مشهورترین نقاش مکتب هرات؟ کمال الدین بهزاد
 -518در کدام مکتب نقاشی ایران ،وجود عناصر شرق دور و بویژه چین بیشتر دیده میشود؟ مکتب هرات
 -519آقا میرک از نقاشان صاحب نام کدام مکتب نقاشی بود؟ مکتب صفوی (تبریز)
 -511مکتب نقاشی اصفهان از زمان پادشاهی چه کسی آغاز شد؟ شاه عباس صفوی
 -511نقاش نوگرای تبریزی و از خالقترین هنرمندان جنبش سقاخانه که در سن  13سالگی درگذشت؟ منصور
قندریز

کدام نقاش برجستهی دوران قاجار ،پدر حسین گل گالب است؟ مهدی مصورالملک
تابلوی نقاشی دکان کله پزی از آثار کدام نقاش زمان قاجار است؟ مهدی مصورالملک
نقاشی تاالر برلیان اثر معروف کدام نقاش دربار قاجار است؟ ابوالحسن ثالث
کدام نقاش نوگرای ایرانی در آثار خود از ماهی استفاده زیادی کرده است؟ بهمن محصص
معمار و نقاش برجسته ایرانی و طراح بنای یادبود آرامگاه ابوعلی سینا؟ هوشنگ سیحون
پرآوازه ترین نقاش مکتب اصفهان؟ رضا عباسی
معین مصور شاگرد کدام استاد بزرگ مینیاتور صفوی بود؟ رضا عباسی
کدام نقاش عصر صفوی در شبیه سازی و چهره پردازی چیره دست بود؟ معین مصور
خطاط نامدار دوران عباسیان و ملقب به قبلهالکتاب؟ یاقوت مستعصمی

-512
-513
-514
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-517
-518
-519
-521
 -521بشقاب معروف به شکار قوچ که با نقره و طال ساخته شده مربوط به کدام سلسله پادشاهی ایران است؟
ساسانیان
 -522در کدام دوره از تاریخ فرمانروایی ایران پس از اسالم ،خوشنویسی اهمیت زیادی پیدا کرد؟ دوره
تیموریان
 -523کدام شاهزاده تیموری در خوشنویسی مهارت بسیار داشت؟ بایسنقر میرزا
 -524کدام شاهزاده تیموری را بانی زیباترین شکل کتابآرایی در ایران میدانند؟ بایسنقر میرزا
 -525خط کدام یک از شاهزادگان تیموری بر کتیبههای مسجد گوهرشاد نقش بسته است؟ بایسنقر میرزا
 -526طراح و کاریکاتوریست شیرازی که نشان شوالیه هنر و ادبیات فرانسه را دریافت کرد؟ کامبیز درمبخش
 -527نامی که پرویز شاپور در سال  8431بر نوشتههای خود در مجله خوشه گذاشت؟ کاریکلماتور
 -528از خطوط خوشنویسی اسالمی که بیشتر برای تزیین کتیبهها به کار میرفته است؟ ثلث
 -529مبدع خط ثلث را به چه کسی نسبت میدهند؟ ابن مقله شیرازی
 -531معمار مدرنیست ایرانی و طراح آرامگاه سعدی در شیراز؟ محسن فروغی
 -531نگاره «همایون پادشاه گورکانی هند در حضور شاه طهماسب» بر دیوار کدام یک از کاخهای ایرانیست؟
چهل ستون
 -532آثار نقاشی دوره اشکانیان در کدام کوه ایران دیده میشود؟ کوه خواجه در سیستان
 -533قدمت نقاشی دیواری انسانهای اولیه در غار دوشه به چند هزار سال قبل میرسد؟ هشت هزار سال
 -534نقاشیهای بجامانده از شهر دورا اروپوس در سوریه مربوط به کدام سلسله ایرانی است؟ اشکانی
 -535کدام حجاری به عنوان نخستین تابلوی سنگی با رعایت اصول نقاشی در جهان به حساب میآید؟
حجاری شکارگاه سلطنتی طاق بستان
 -536حجاری شکارگاه سلطنتی طاق بستان تصویر کدام پادشاه ساسانی را نشان میدهد؟ خسرو پرویز
 -537کدام حجاری نخستین نقش برجسته طاق بستان است؟ نقش برجسته تاجگذاری اردشیر دوم
 -538در حجاریهای کدام منطقه ایران ژولیان امپراتور روم را در زیر پای اردشیر دوم نشان میدهد؟
حجاریهای طاق بستان

 -539از شاهکارهای معماری ایران در سده چهارم هجری و از بلندترین برجهای تمام آجر جهان در شمال

شرق ایران؟ برج گنبد قابوس
 -541کاخ تاریخی شهر فیروزآباد که توسط موسس سلسله ساسانی بنا گردید؟ کاخ اردشیر بابکان
 -541الهه بزرگ آبها در ایران باستان و مظهر باروری و آبادانی؟ آناهیتا
 -542قدیمیترین قالی ایرانی با نقوش هخامنشی که در گور یکی از پادشاهان سکایی کشف شد؟ قالی
پازیریک
 -543از نقشهای تزیینی ایرانی برگرفته از سرو که در آمریکا به آن خیارشور ایرانی میگویند؟ بته جقه
 -544رقص جیرانی از جمله رقصهای فولکلوریک مربوط به کدام منطقه ایران است؟ آذربایجان
 -545قرقلر ،مخمس و نوایی از مقامهای موسیقی کدام اقوام ایرانی است؟ موسیقی ترکمن
 -546میرعلی تبریزی ،از مفاخر هنر ایران در سده هشتم و نهم هجری نامآور چه هنری بود؟ خوشنویسی و
نستعلیق
 -547در چه دورهای از تاریخ پادشاهی ایران هنر گچبری و گچکاری برای تزیین خانهها و کاخها اهمیت زیادی
یافت؟ دوره ساسانی
 -548بنایی بلند با پالن عمدتا مدور و یکی از نمادهای معرف بناهای مذهبی اسالمی؟ منار
 -549مدرسه سلطانی یا مدرسه مادرشاه نامهای دیگر کدام بنای تاریخی دوران صفویه است؟ مدرسه چهارباغ
 -551مسجدی در مشهد و از شاهکارهای معماری عصر تیموری که به دستور همسر شاهرخ ساخته شد؟
گوهرشاد
 -551از موسیقیهای آیینی مربوط به موسیقی درمانی حوزه خلیج فارس؟ موسیقی زار
 -552نمایش عروسکی ایرانی که در ترکیه به نمایش چشم سیاه معروف است؟ خیمه شب بازی
 -553شاخهای مهم از هنرهای نمایشی که به نمایش داستان در برابر تماشاگران میپردازد؟ تئاتر
 -554از جمله نمایشهای ملی ایران که در زمان اعیاد و جشنها در کنار حوضی به اجرای نمایش میپرداختند؟
نمایش روحوضی
 -555طراح آرامگاه نادرشاه در مشهد کدام معمار میباشد؟ هوشنگ سیحون
 -556کهنترین شکل بازگویی افسانهها و داستانهای حماسی و شاهنامه در ایران؟ نقالی
 -557از بناهای تاریخی اصفهان که در آن عمو عبداهلل کارالدانی عارف قرن هفتم و هشتم ه.ق آرامیده است؟
منار جنبان
 -558شاهکار مساجد در عصر صفوی که به دستور شاه عباس اول ساخته شده است؟ مسجد شیخ لطفاهلل
 -559شاه قاجاریِ عکاس که پیش از رسیدگی به هر کاری به عکاسی میپرداخت؟ ناصرالدین شاه
 -561یکی از مساجد میدان نقش جهان اصفهان که در ضلع جنوبی این میدان قرار دارد؟ مسجد امام
 -561آخرین بنای باشکوه دوران صفوی در اصفهان که برای تدریس به طالب دینی ساخته شد؟ مدرسه
چهارباغ
 -562بنای عالیقاپو در میدان نقش جهان روبروی کدام بنای این میدان قرار دارد؟ مسجد شیخ لطفاهلل
 -563پل بابا رکن الدین نام دیگر این پل است؟ پل خواجو

در طراحی باغ فین کاشان کدام عنصر از عناصر چهارگانه نقش اساسی دارد؟ آب
طراح سیستم آبرسانی حوض و فوارههای باغ فین کاشان چه کسی بود؟ غیاث الدین جمشید کاشانی
از بناهای تاریخی دوران صفویه و دارای بیست ستون؟ کاخ چهل ستون
مسجدی در تبریز مربوط به دوران قراقویونلوها با نام دیگر مسجد جهانشاه؟ مسجد کبود تبریز
باغ شاهزاده کرمان توسط چه کسی در زمان قاجار ساخته شد؟ میرزا ناصر الدوله فرمانفرما

-564
-565
-566
-567
-568
 -569بنا و آرامگاهی معروف در استان کرمان در دوره صفویه که در سال  8481به ثبت آثار ملی ایران رسید؟
آرامگاه شاه نعمتاهلل ولی
 -571آهوپای و یکی از عناصر تزیینی معماری اسالمی و تاقچه بندی آذینی زیر گنبد؟ مقرنس

 -571از مساجد زیبا و مستحکم دوره زندیه در شیراز؟ مسجد وکیل
 -572از بناهای تاریخی شهر کاشان که نقاشیها و گچبریهای این بنا زیر نظر کمال الملک اجرا شده است؟
خانه بروجردیها
 -573قسمتی از معماری ایرانی که در سطح باالتری نسبت به اتاقهای دیگر قرار میگیرد و به آن سه دری یا
پنج دری میگویند؟ شاه نشین
 -574از مظاهر تمدن و معماری ایرانی که به شکل چهارگوش برای تهویه هوا بر بام خانهها میسازند؟ بادگیر
 -575از مجموعه بناهای استان کرمان که زمان شاه عباس ساخته شد؟ مجموعه گنجعلیخان
 -576آخرین شیوه معماری سنتی ایرانی که مدرسه چهارباغ اصفهان نمونهای از این نوع معماری است؟ شیوه
اصفهانی

-577
-578
-579
-581
-581
-582
-583
-584
-585
-586
-587
-588
-589

از بناهای مربوط به دوره قاجار در یزد که در کنار زندان اسکندر و برج و باروی یزد قرار دارد؟ خانه
الریها
از قدیمیترین بازارهای سرپوشیده ایران که در یکی از شهرهای استان فارس قرار دارد؟ بازار قیصریه
الر
از بناهای دوره زندیه در شیراز که یکی از برجهای آن مانند برج پیزا کج شده است؟ ارگ کریمخانی
نخستین زن عکاس ایرانی چه کسی است؟ اشرف السلطنه (عزت ملک خانم)
گونهای نمایش سنتی در ایران با نمایش غالمی سیاه که ریشه در جشنهایی مانند نوروز دارد؟ سیاه بازی
نخستین دستگاههای عکاسی به روش داگرئوتیپ به درخواست کدام شاه به دربار ایران وارد شد؟
محمد شاه قاجار
نخستین عکاس حرفهای در ایران چه کسی بود؟ آقا رضا خان اقبال السلطنه
آقا رضا عکاسباشی ،عکاس حرفهای دربار کدام شاه بود؟ ناصرالدین شاه
میرزا محمد حسین سیفی قزوینی ،از اساتید خوشنویسی ملقب به چیست؟ عمادالکُتّاب
بانوی خوشنویس دوران فتحعلیشاه و استاد خط نسخ؟ مریم بانو نائینی
خوشنویس پرآوازه دربار صفوی و گورکانیان هند و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق؟ میرعماد
قدیمیترین قرآنهای باقی مانده از اوایل اسالم به چه خطی هستند؟ خط کوفی
تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان و تنها برنده ایرانی جایزه هانس کریستین اندرسون؟ فرشید مثقالی

 -591فریبرز الچینی از چهرههای کدام دسته از هنر در ایران است؟ موسیقی فیلم
 -591تصویرگر کتاب «ماهی سیاه کوچولو» در اولین چاپش چه کسی بود؟ فرشید مثقالی
 -592بازیگر نقش اتللو به کارگردانی اورسون ولز؟ اورسون ولز
 -593از قدیمی ترین فیلمهای تاریخ سینمای جهان به کارگردانی ویکتور فلمینگ بر اساس رمانی برای
کودکان؟ جادوگر شهر اُز
 -594بازیگر نقش چنگیز خان و دکتر ژیواگو؟ عمر شریف
 -595فیلم «ساعتها» به کارگردانی استیون دالدری زندگی کدام نویسنده انگلیسی را به تصویر کشیده شده

است؟ ویرجینیا وولف
 -596فیلمی از استنلی کوبریک ساخته  8311بر اساس رمانی از والدیمیر ناباکوف؟ لولیتا
 -597بازیگر نقش اسپارتاکوس به کارگردانی استنلی کوبریک؟ کرک داگالس
 -598بازیگر فرانسوی نقش کریستف کلمب چه کسی است؟ ژرار دوپاردیو
 -599کارگردان آمریکاییِ «سگهای پوشالی» که به شاعر خشونت در سینما معروف است؟ سَم پکینپا
 -611رومن پوالنسکی فیلم «کشتار» را براساس نمایشنامه چه کسی ساخته است؟ یاسمینا رضا
 -611فیلمساز یونانی که در فیلمهایش از ریتم مالیم و مضامین اسطورهای استفاده میکرد؟ تئو آنجلوپولوس
 -612بازیگر مرد فیلم «سکوت برهها» که بخاطر این فیلم جایزه اسکار دریافت کرد؟ آنتونی هاپکینز
 -613رومن پوالنسکی کدام فیلم خود را بر اساس رمان چارلز دیکنز ساخت؟ الیور تویست
 -614کدام فیلم الخاندرو گونزالو اینیاریتو کارگردان مکزیکی به مساله آرمانشهر اشاره دارد؟ بابل
 -615در فیلم «محمد رسول اهلل» ساخته مصطفی عقاد دوبلور نقش حمزه چه کسی بود؟ منوچهر اسماعیلی
 -616کدام فیلم با نقشآفرینی تام هنکس در یکی از مجمع الجزایر فیجی فیلمبرداری شده است؟ دورافتاده
 -617کدام فیلم چارلی چاپلین اولین فیلم کامال ناطق او به حساب میآید؟ دیکتاتور بزرگ
 -618چارلی چاپلین در کدام فیلم خود به مساله کارخانهها و مشکالت کارگران میپردازد؟ عصر جدید
 -619زمانیکه چارلز ،ثروتمند روزنامهدار میمیرد تنها یک کلمه میگوید" :غنچه رز" .این داستان مربوط به
کدام فیلم از اورسن ولز میباشد؟ همشهری کین
 -611بازیگر درگذشته فیلم «انجمن شاعران مرده» چه کسی است؟ رابین ویلیامز
 -611فیلمی علمی تخیلی از کریستوفر نوالن با جلوههای ویژه عالی که بر ورود به ضمیر ناخودآگاه افراد
تاکید دارد؟ سرآغاز (تلقین)
 -612بازیگر نقش هند همسر ابوسفیان در فیلم «محمد رسول اهلل» به کارگردانی مصطفی عقاد؟ ایرنه پاپاس
 -613فیلمی به کارگردانی کوئنتین تارانتینو با بازی جان تراولتا با روایتی غیر خطی و ارجاعات به فرهنگ
عامه؟ داستان عامه پسند
 -614کدام کارگردان ،رمان ربهکا نوشته دافنه دوموریه را به فیلم درآورد؟ آلفرد هیچکاک
 -615کارگردان مشهور بریتانیایی که عمده فعالیتش در زمینه فیلمهای دلهرهآور و معمایی است؟ آلفرد
هیچکاک

-616
-617
-618
-619
-621

-621

از اسطورههای سینمای جهان با نقشآفرینی در فیلمهای «خواب بزرگ» و «شاهین مالت»؟ همفری
بوگارت
آخرین نقش آفرینی هیث لجرِ فقید در فیلمی از کریستوفر نوالن؟ جوکر در شوالیه تاریکی
در فیلم «وکیل مدافع شیطان» چه کسی نقش جان میلتون یا همان شیطان را بازی میکند؟ آل پاچینو
فیلمی برگرفته از رمان نیکوس کازانتزاکیس با بازی آنتونی کویین؟ زوربای یونانی
دوبلور جک نیکلسون در فیلم درخشش ساخته استنلی کوبریک؟ ناصر طهماسب
آکیرا کوروساوا فیلم «ران» را بر پایه کدام نمایشنامه شکسپیر ساخت؟ شاه لیر

 -622کدام فیلم آکیرا کوروساوا که برنده شیر طالی ونیز شد؟ راشومون

 -623فیلمی حماسی به کارگردانی آکیرا کوروساوا که از آن به عنوان طوالنی ترین و بهترین فیلم او یاد می-

شود؟ هفت سامورایی
 -624کارگردان فیلم «غرامت مضاعف» و «آپارتمان» کیست؟ بیلی وایلدر
 -625فیلمی ساخته کینگ ویدور بر اساس رمانی مشهور با نقش آفرینی آدری هپبورن ،هنری فوندا و مل
فرر؟ جنگ و صلح
 -626فیلم های سه گانه «آبی»« ،سفید» و «قرمز» ساخته کدام کارگردان لهستانی است؟ کریستوف
کیشلوفسکی
 -627مجموعه تلویزیونی ده قسمتی به کارگردانی کریستوف کیشلوفسکی؟ ده فرمان
 -628فیلمی از مارتین اسکورسیزی با بازی رابرت دنیرو و جودی فاستر محصول سال 8311؟ راننده تاکسی
 -629بازیگر نقش اول زن در فیلم «چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد» به کارگردانی مایک نیکولز؟ الیزابت
تیلور
 -631کارگردانی اولین فیلم هملت که در سال  8331ساخته شد را چه کسی بر عهده داشت؟ الرنس اولیویه
 -631این بازیگر زن آمریکایی رکورددار دریافت جایزه اسکار است؟ کاترین هپبورن
 -632نصرت فاتح علی خان و محمود تبریزی زاده در کدام فیلم مارتین اسکورسیزی به اجرای موسیقی
پرداختهاند؟ آخرین وسوسه مسیح
 -633فیلمبردار فیلم «عشق» به کارگردانی میشاییل هانکه؟ داریوش خنجی
 -634فیلمی از رومن پوالنسکی بر مبنای داستانی واقعی با بازی آدرین برودی؟ پیانیست
 -635کارگردان فیلم حماسی جنگیِ«اینک آخرالزمان» با نقش آفرینی مارلون براندو؟ فرانسیس فورد کاپوال
 -636از مشهورترین فیلمهای وسترن که توسط سرجیو لئونه با بازی کلینت ایستوود در سال 8311ساخته
شد؟ خوب ،بد ،زشت
 -637بازیگر نقش اول «دیوانه از قفس پرید» به کارگردانی میلوش فورمن؟ جک نیکلسون
 -638فیلم  81مرد خشمگین ساخته سال  8331به کارگردانی چه کسی است؟ سیدنی لومت
 -639از برترین فیلمهای ژانر وحشت تاریخ سینما که به آن لقب خوف انگیزترین فیلم تاریخ سینما داده اند؟
روانی
 -641فیلمی اثر الیا کازان محصول سال  8338با بازی ویوین لی و مارلون براندو؟ اتوبوسی به نام هوس

 -641جک نیکلسون در کدام فیلم استنلی کوبریک ایفای نقش کرده است؟ درخشش
 -642وودی آلن در کدام فیلم خود از رمان جنایت و مکافات داستایوفسکی الهام گرفته است؟ امتیاز نهایی
 -643فیلمی فرانسوی با بازی برنیس بژو محصول سال  1188که بصورت صامت فیلمبرداری شده است؟
آرتیست
 -644این بازیگر زن با بازی در فیلم «نقطه کور» برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن در سال  1113شد؟
ساندرا بوالک
 -645آهنگساز معروف ایتالیایی برای فیلمهای «پدرخوانده» و «رومئو و ژولیت»؟ نینو روتا
 -646فیلمی تاریخی از مصطفی عقاد در مورد زندگی رهبر مقاومت مردم لیبی با بازی آنتونی کویین؟ عمر
مختار
 -647بازیگر نقش بن هور به کارگردانی ویلیام وایلر محصول سال 8333؟ چارلتون هستون
 -648پیتر اوتول با نقش آفرینی در این فیلم بعنوان افسر ارتش بریتانیا در کشورهای عربی به اوج شهرت
رسید؟ لورنس عربستان
 -649فیلمی موزیکال به کارگردانی رابرت وایز محصول سال  8313با بازی جولی اندروز که نامزد ده جایزه
اسکار شد؟ اشکها و لبخندها
 -651بازیگر سرشناس زن سوئدی و بازیگر «زنگها برای که به صدا در میآیند» و «کازابالنکا»؟ اینگرید برگمان
 -651فیلم «داستان توکیو» اثر کدام کارگردان ژاپنی است؟ یاسوجیرو اوزو
 -652فیلم سینمایی دو قسمتی ایوان مخوف ساخته کیست؟ سرگئی آیزنشتاین
 -653فیلمی تبلیغاتی از لنی ریفنشتال با موضوع حزب نازی و سخنرانی هیتلر؟ پیروزی اراده
 -654ریشه موسیقی هند را در کدام سرودهای آیین هندو میدانند؟ سرودهای ودایی
 -655سیکلهای تکرار شونده ریتم موسیقی هندی را چه مینامند؟ تاال
 -656از مقامهای دستگاه موسیقی سنتی هندوستان که با زمانهای مختلف روز یا فصلهای سال مرتبط است
چیست؟ راگا
 -657در موسیقی هندوستان به استاد یا پیر آموزگار چه میگویند؟ گورو
 -658نوعی ساز هندی در موسیقی شمال هند که آنرا با مضرابی از پوست نارگیل مینوازند؟ سارود
 -659کدام ساز بادی هندی است که به سرنا شبیه است؟ شهنای
 -661از سازهای جنوب هند که دارای دو کاسه است و با زخمه زدن نواخته میشود؟ وینا
 -661مشهورترین ساز هندی که در بستر موسیقی هندوستانی پرورش یافته است چیست؟ سیتار
 -662رافائل نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم کدام اثر معروف خود را بر قصر واتیکان رم کشید؟ مکتب آتن
 -663کلود مونه نقاش فرانسوی به کدام سبک هنری نوگرا گرایش داشت؟ امپرسیونیسم
 -664کدام تندیس مرمرین میکل آنژ ،نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی به سفارش پاپ ژول دوم برای تزیین
مزارش ساخته است؟ تندیس موسی
 -665نقاشی معروف جیغ را کدام نقاش کشیده است؟ ادوارد مونک

 -666از هنرمندان سرشناس پاپ آرت آمریکا که تابلوهایی از چهره های معروف مانند الویس پریسلی و

مرلین مونرو ساخته است؟ اندی وارهول
 -667شیوه هنری گروهی از نقاشان فرانسوی در نیمه دوم قرن نوزدهم مبتنی بر دریافت مستقیم هنرمند از

دیدههای زودگذر؟ امپرسیونیسم

 -668سبک هنری فرانسوی که مشخصه آن بهرهگیری جسورانه و نامتعارف از رنگهای خالص و

ناب میباشد؟ فوویسم
 -669هنرمند این جنبش میکوشد زندگی و طبیعت را همانگونه که واقعا هست نشان دهد ،نه آنگونه که باید

باشد؟ هنرمند رئالیست
 -671در سال  8313نخستین اعالمیه این نهضت با امضای فیلیپو مارینتی شاعر ایتالیایی با توجه بر اصالت

تحرک و سرعت منتشر شد؟ فوتوریسم
 -671این مکتب هنریِ پس از جنگ جهانی دوم ،آثار خود را بر پایه سادگی بیان و شکلهای ساده هندسی

گذاشته است؟ مینیمالیسم یا کمینه گرایی
 -672نقاش معروف ارمنی قرن بیستم و از پیشگامان اکسپرسیونیسم انتزاعی؟ آرشیل گورکی
 -673از مهمترین آثار نقاشی جهان که پیکاسو به مناسبت بمباران دهکدهای در زمان فرانکو دیکتاتور اسپانیا
کشید؟ گرنیکا
 -674پابلو پیکاسو در آثار نقاشی خود بیشتر از کدام موجود افسانهای استفاده کرده است؟ مینوتور
 -675تندیس داوود از شاهکارهای عصر رنسانس توسط کدام هنرمند ساخته شده است؟ میکل آنژ
 -676از خاندانهای قدرتمند ایتالیایی دوران رنسانس که حامی هنرمندان بودند؟ خاندان مدیچی
 -677از تندیسگران مشهور قرن نوزده و بیست فرانسه که آثار دروازههای جهنم ،متفکر و یادواره بالزاک را

ساخته است؟ آگوست رودن
 -678شب پرستاره اثر معروف این نقاش هلندی است؟ ونسان ونگوگ
 -679نقاشی کولی خفته که در سال  8131کشیده شده است از آثار این هنرمند فرانسوی است؟ هانری روسو
 -681از مشخصههای آثار این هنرمند ،اندامهای کشیده ،دست و پاهای دراز میباشد؟ آلبرتو جاکومتی
 -681از معماران مطرح اسپانیایی قرن بیستم که از آثار معروف او کلیسای جامع خانواده مقدس در بارسلون
میباشد؟ آنتونی گائودی
 -682از بناهای یادبود که برای سرداران و پادشاهان فاتح هنگام بازگشتن از سفر یا جنگ میساختند؟ طاق
نصرت
 -683کدام هنر در امپراتوری بیزانس که تمرکزش بر روی موضوعات عرفانی و شمایلهای مذهبی است مناسب
بود؟ موزاییک کاری
 -684ابریشم و کاغذ و مرکب و آبرنگ مطلوبترین مواد کار نقاشان این کشور بود؟ چین
 -685هدف این هنر ،هنری قابل فهم برای توده مردم بود که در عین حال وظیفه آموزشگری ایدئولوژی را نیز
بر عهده داشت؟ رئالیسم سوسیالیست
 -686معروفترین کلیسای گوتیک در فرانسه؟ کلیسای نتردام

 -687در نقاشیهای این تمدن باستانی سر در نمای نیمرخ ،چشم و شانهها از دید روبرو ،و پاها از دید جانبی

است؟ مصر
 -688از هنرمندان برجسته معاصر عراقی که عمده کارش بر روی هنر اجرا میباشد؟ وفا بالل
 -689زکریا زینی ،زینب سالم و مجدی عبدالعزیز از هنرمندان معاصر کدام کشور هستند؟ مصر
 -691نویسنده و شاعر معروف هندی و از پیشگامان جنبش نوگرایی در هند که در اواخر عمرش بصورت جدی

به نقاشی پرداخت؟ رابیندرانات تاگور
 -691معبد وقف شده به آتنا که بر فراز آکروپلیس آتن ساخته شده است؟ پارتنون
 -692آرایهای برگرفته از گل نیلوفر آبی که در هنرهای مصر و یونان و ایران باستان متداول بوده است؟ لوتوس
 -693شیوه سرخنقش و سیاهنقش که بر روی سفال زینت مییافت مربوط به کدام تمدن باستانی است؟ یونان
 -694از غارهای معروف دوران ماقبل تاریخ در اسپانیا که در آن نقاشیهایی از حیوانات توسط انسانهای اولیه
کشیده شده است؟ آلتا میرا
 -695پوستر مونا لیزا با سبیل از کارهای کدام هنرمند دادائیست است؟ مارسل دوشان
 -696از اشکال مراقبه برای راهبان بودایی که گاهی با شن رنگی ساخته میشود؟ مانداال
 -697نقاش سوررئالیست اسپانیایی که اثر «تداوم حافظه» از آثار معروف اوست؟ سالوادور دالی
 -698از معماران زن معاصر عراقیتبار که از پروژههای او هتل آپارتمان  3ستاره فرشته پاسارگاد در تهران
است؟ زاها حدید
 -699نقاش سرشناس اسپانیایی و از تاثیرگذارترین هنرمندان سده بیستم که سبک کوبیسم را پدید آورد؟
پابلو پیکاسو
 -711مکتب هنری اوایل قرن بیستم که از شاخصههای آن بیان حاالت و احساسات درونی بشر با استفاده از
رنگهای تند و کج و معوج میباشد؟ اکسپرسیونیسم
 -711مجموعه گلهای آفتابگردان از معروفترین نقاشیهای اوست؟ ونسان ونگوگ
 -712نظریهپرداز و بنیانگذار فرانسوی جنبش سوررئالیسم؟ آندره برتون
 -713از نامدارترین زنان هنرمند مکزیکی قرن بیستم که آثارش تحت تاثیر هنر بومیان سرخپوست و
ماسکهای اقوام آزتک بود؟ فریدا کالو
 -714بنای گنبد مجلس ملی آلمان و بنای مشهور به خیار شور در لندن از آثار کدام معمار مشهور بریتانیایی
است؟ نورمن فاستر
 -715جنبش ضد روشنگری در هنرهای تجسمی با گرایش به سمت گذشته تاریخی و سرزمینهای ناشناخته؟
رمانتیسم
 -716در موسیقی به معنای زیر و بمی صدا و درکی است گوش انسان از بسامد نتها دارد؟ نواک
 -717از معدود سازهایی که در آن از لوله های بسته استفاده میشود ساز پن پایپ است .در کشور ما به آن
چه میگویند؟ ساز ارغنون
 -718در موسیقی به نتهایی که با فاصله نیم پرده عقب تر از نتهای اصلی قرار دارند چه میگویند؟ بِمُل

 -719اصطالحی در موسیقی به معنای توالی ضربه های آهنگ که برای موزون کردن نوای موسیقی به کار می-

رود؟ ریتم یا ضربآهنگ
 -711در موسیقی غربی مهمترین گام دیاتونیک است؟ گام ماژور
 -711زیرترین صدای موسیقایی حاصل از حنجره انسان در موسیقی غربی است که دارای باالترین میدان
صوتی است؟ سوپرانو
 -712شناخته شدهترین ساز زهی در بین تمام سازهای ارکستر سمفونیک است که از نظر اندازه کوچکترین
ساز زهی ارکستر است؟ ویولن
 -713بزرگترین ساز از بین خانواده سازهای زهی آرشهای است که نوازنده برای اجرا میایستد؟ کنترباس
 -714سازی است زهی  -کوبهای که در ارکستر مشهورترین ساز تکنواز است؟ پیانو
 -715ابداع اپرا را به گروهی از موسیقیدانان و شاعران این شهر نسبت میدهند که سعی بر بازآفرینی سبک
آوازخوانی درام یونان باستان داشتند؟ فلورانس
 -716سبکی هنری که در اصل لفظی تحقیرآمیز برای سبک معماری و هنر اواخر قرن شانزدهم تا اواسط قرن
هجدهم بود؟ باروک
 -717موسیقیدان ونیزی و رهبر ارکستر دربار اتریش در اواخر قرن هجدهم و همکار موتزارت؟ آنتونیو سالیه-
ری
 -718نقاش و دیوارنگار نامی مکزیکی قرن بیستم و همسر فریدا کالو؟ دیهگو ریورا
 -719نقاش رمانتیست فرانسوی که در آثار خود از عناصر کشورهای آفریقایی مانند حرمسراهای الجزیره و
اسبهای عربی مراکش استفاده کرده است؟ اوژن دالکروا
 -721پدر نقاشی مدرن فرانسه؟ پل سزان
 -721مکتب هنری دوره حکومت شوروی و دیگر کشورهای کمونیست؟ رئالیسم سوسیالیستی
 -722اصطالحی در تاریخ هنر برای توصیف هنر تزیینی که در ادامه سبک باروک در فرانسه پدید آمد؟
روکوکو
 -723از آثار معروف پابلو پیکاسو که پنج زن را در خیابانی در شهر بارسلون نشان میدهد؟ دوشیزگان
آوینیون
 -724یکی از مجسمههای این هنرمند برجسته سوررئالیستِ بلژیکی در حیاط موزه هنرهای معاصر تهران
نگهداری میشود؟ رنه مگریت
 -725از دیوارنگارههایی که لئوناردو داوینچی بر دیوار سالن غذاخوری صومعهای در میالن با اصول پرسپکتیو

کشیده است؟ شام آخر
-726
-727
-728
-729
-731

معروفترین آثار هنری و تاریخی جهان را در این موزه نگهداری میکنند؟ موزه لوور
نام دیگر نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی؟ لبخند ژوکوند
مشهورترین معمار تاریخ آمریکا با سبک معماری ارگانیک و معمار خانه روبی؟ فرانک لوید رایت
نقاش و نابغه هنری عصر رومانتیسم اسپانیا که در اواخر عمر خود ناشنوا شد؟ فرانسیسکو گویا
بزرگترین کاخ سلطنتی جهان با معماری باروک در پاریس؟ کاخ ورسای

 -731از سبکهای هنری اوایل قرن بیستم که واژه آن از ریشه مکعب اخذ شده است؟ کوبیسم
 -732نقاش برجسته سوررئالیست که در آثارش از جناس تصویری بسیار استفاده کرده است؟ رنه مگریت
 -733دوره ای در زندگی هنری پابلو پیکاسو که دارای فضاهایی غمزده و نمایش افراد فقیر و گدا میباشد؟
دوره آبی
 -734مهمترین نقاش رمانتیست فرانسه که شارل بودلرِ منتقد از او به نیکی یاد میکند؟ اوژن دالکروا
 -735مکتب هنری پوچگرا که در واکنش به پیامدهای ناگوار جنگ جهانی اول در زوریخ پایهگذاری شد؟
دادائیسم
 -736برترین مجسمه ساز عصر باروک در ایتالیا و خالق تندیس «خلسه ترزای مقدس»؟ جیان لورنزو برنینی
 -737تریستان تزارا به همراه هنرمندانی چون فرانسیس پیکابیا و مارسل دوشان پایههای این جنبش را
بوجود آوردند؟ دادائیسم
 -738اثر «پرترهای از امیل زوال» از آثار کدام نقاش امپرسیونیست است؟ ادوارد مانه
 -739اثر معروف «ندیمهها» از آثار کدام نقاش اسپانیایی است؟ دیگو والسکوئز
 -741اثر معروف «کاسه توالت» از آثار این هنرمند سبک دادائیسم و سوررئالیسم است؟ مارسل دوشان
 -741دانشمند ،نقاش ،معمار و موسیقیدان مشهور ایتالیایی دوران رنسانس؟ لئوناردو داوینچی
 -742ناپلئون بناپارت کدام نقاشی را از موزه لوور به اتاق شخصی خود منتقل میکند؟ مونالیزا
 -743نقاشی«دختری با گوشواره مروارید» اثر کدام نقاش هلندی دوران باروک است؟ یان ورمیر
 -744سبکی در نورپردازی عکاسی از چهره که از آثار این نقاش برگرفته شده است؟ رامبراند
 -745اپرای «پالمیرا ،ملکه ایران زمین» از چه کسی است؟ آنتونیو سالیهری
 -746از موسیقیدانان برجسته آلمانی دوران کالسیک و آغاز رمانتیسم که از آثار او میتوان به «سونات
مهتاب» اشاره کرد؟ لودویگ ون بتهوون
« -747المپیا» و «ناهار در چمنزار» از آثار معروف کدام نقاش امپرسیونیست فرانسوی است؟ ادوارد مانه
 -748معروفترین آهنگساز دوره باروک ایتالیا که از جمله آثار او میتوان به اثر معروف کنسرتوی ویلولن
«چهار فصل» اشاره کرد؟ آنتونیو ویوالدی
 -749از ارزندهترین پدیدههای جهان موسیقی با ترکیبی از هنرهای موسیقی ،ادبیات ،فن بازیگری ،طراحی
صحنه و دکور؟ اپرا
 -751نابغه اتریشی موسیقی کالسیک که در هفت سالگی اولین سمفونی خود را نوشت؟ وولفگانگ آمادئوس
موتزارت
 -751اصطالحی که در مورد نقوش گیاهی درهم بافته در نقشمایههای هنر اسالمی بکار میرود؟ اسلیمی
 -752مهمترین پدیده هنر اروپایی در سده نوزدهم و نخستین جنبش نقاشی مدرن؟ امپرسیونیسم
 -753ایجاد تصور حرکت در تصاویر یا اجسام بیجان که با این روش هنر گرافیک به حوزه سینماتوگرافی

گسترش مییابد؟ انیمیشن
 -754این آیین از دیر باز در میان اقوام مغولی ،سرخپوستان ،اسکیموها و آفریقاییان رایج بوده و با هنرشان

پیوند داشته است؟ آیین شمنی

 -755شاعر ،چاپگر ،تصویرگر و نویسنده انگلیسی با گرایشهای عرفانی که از آثارش میتوان تصاویر رنگی

برای کتاب ایوب و کمدی الهی نام برد؟ ویلیام بلیک
 -756از جنبشهای هنری دهه  8311که بر فرهنگ شهری توده مردم تاکید داشت؟ هنر پاپ
 -757از پیشگامان هنر کنشی در آمریکا که شاخصه کارهایش رنگ افشانی بر روی بوم بود؟ جکسون پوالک
 -758اصطالحی برای توصیف گرایشهای هنری پس از دهه  8311که بعدها آنرا در مورد معماری بکار بردند؟
پست مدرنیسم
 -759آرایش صفحات کتب خطی با نقشمایههای انتزاعی؟ تذهیب
 -761آرایش حاشیه صفحات کتاب با نقشمایههای حیوان ،مرغ و گیاه؟ تشعیر سازی
 -761اصطالح تکه چسبانی که در آن مصالحی چون بریده روزنامه ،پارچه ،عکس و مانند اینها بر بوم یا مقوا
میچسبانند؟ کالژ
 -762باور هندیان به چرخه بیپایان تکرار زمان که بصورت ادواری میباشد چه نام دارد؟ چرخه سامسارا
 -763کدام نقاش دو فیلم سگ اندلسی و عصر طالیی را با همکاری لوییس بونوئل ساخت؟ سالوادور دالی
 -764آیین ژاپنی که کشف و شهود بیواسطه از طریق تفکر را برای رسیدن به روشنبینی عرفانی را پیش

مینهد؟ آیین ذن
 -765از نقاشان برجسته رئالیست روسیه که از آثار او میتوان به «ایوان مخوف» اشاره کرد؟ ایلپا رِپین
 -766دو رنگی را که اگر به نسبت درست باهم ترکیب شوند رنگ خاکستری ایجاد میکنند چه میگویند؟
رنگهای مکمل
 -767از مهمترین نقاشان روسی قرون وسطی که آندره تارکوفسکی کارگردان روسی فیلمی از آن ساخته
است؟ آندره روبلف
 -768ظرفی برای آشامیدن به صورت شاخ یا سر حیوان که در ایران و شرق باستان رواج داشته است؟ ریتون
 -769نوعی معبد چند طبقه که در بینالنهرین و سرزمینهای دیگر به صورت هرمی مکعب ساخته میشد؟
زیگورات
 -771سبکی در مجسمه سازی بودایی در سدههای آغازین مسیحیت که در ناحیه افغانستان و پاکستان کنونی
رایج بود؟ سبک گنداره یا سبک قندهار
 -771جنبشی در بیزانس که علیه پرستش تصویرهای مذهبی برخاست و به شکستن و سوزاندن شمایلها و
تمثالهای مقدسین انجامید؟ شمایل شکنی
 -772به گورستانهای زیر زمینی که توسط مسیحیان اولیه با داالنهای باریک ساخته میشدند اطالق میشود؟
کاتاکومب
 -773واژه اهانتآمیزی که در دوران رنسانس برای توصیف هنر غیرکالسیکی منسوب به بربرها و بویژه برای
معماری آن دوره بکار میبردند؟ گوتیک
 -774اصطالحی رایج برای اسلوبی خاص در لوحه سازی و چاپ دستی که اساس کار آن بر عدم اختالط آب با
روغن مبتنی است؟ لیتوگرافی

 -775در هنر بودایی و هندی به نمودار رمزی کیهان که به شکل دایرهای تقسیم شده به چهار بخش و در

برگیرنده صور متعدد از یک تمثال است چه میگویند؟ مانداال
 -776نقاش سقف نمازخانه سیستین مشتمل بر سیصد پیکر ،از کدام هنرمند ایتالیایی است؟ میکل آنژ
 -777اصطالحی در تاریخ هنر که در آن به تقلید مو به مو و وفادارانه از طبیعت میگویند؟ ناتورالیسم
 -778پسر آپولون در اساطیر یونانی و خوانندهای که آوازش خدایان و تمام موجودات را افسون میکرد؟
ارفئوس
 -779موجود افسانهای با پیکری ترکیبی از سر انسان و بدن شیر که غالبا فرعون را مجسم میکرد؟ ابوالهول
 -781در آیین بودایی ،آن که جوهرش خرد و دانایی است و به مقام نیروانا واصل خواهد شد چه میگویند؟
بدی ستوه
 -781نام تناسبی که از زمان اقلیدس شناخته شده بود و برخی از نظریه پردازان آن را چون نفس زیبایی در

هنر و طبیعت انگاشتهاند؟ نسبت طالیی
 -782سبک نقاشی مربوط به امپراتوری مغوالن هند که تحت حمایت همایون شاه در اواسط قرن شانزدهم

آغاز شد؟ نقاشی گورکانی
 -783جشنواره و نمایشگاه بینالمللی از آثار هنرمندان معاصر که هر دو سال یکبار برپا میشود؟ بیینال
 -784پرکارترین و نامدارترین استاد باسمه ژاپنی که در آثار خود قله کوه فوجی را بسیار نمایش داده است؟
هوکوسای
 -785در افسانههای یونانی ،نام غولی که محکوم به حمل آسمان بر سر و دستان خود شد؟ اطلس
 -786از مشخصات تمثالش :پیشانی برجسته ،نرمه دراز گوشها و انگشتان به هم پیوسته است؟ بودا
 -787حیوان افسانهای که به صورت اسب یا بز دارای یک شاخ بلند در میان پیشانی است؟ یونیکورن یا تکشاخ
 -788صحنه رقص این دختر را که در مهمانی هرودس ،سر یوحنا معمدان را پاداش خواست هنرمندان بسیاری
بازنمایی کردهاند؟ سالومه
 -789در هندوییسم خدای نابودی و احیای بعد از آن که با ویشنو و برهما تثلیث هندویی را تشکیل میدهند؟
شیوا
« -791بسماهلل خان صاحب» هنرمند سرشناس هندی نوازنده کدام ساز بادی است؟ شهنای
 -791در اساطیر یونانی به  3الهه هنر و دانش و دختران زئوس میگفتند که حامیان و الهام دهندگان هنر و
ادبیات بودند؟ موزها
 -792در اساطیر نام غولی که سر و گردن گاو و تنه انسان داشت چیست؟ مینوتور
 -793سالوادور دالی موضوع این انسان اسطورهای و خودشیفته که به گل نرگس بدل شد را به تصویر کشیده
است؟ نارسیس
 -794گونه ای تئاتر سنتی ژاپنی که شهرتش به دلیل سبک درام و نوع لباس و آرایش بازیگرانش میباشد؟
کابوکی
 -795نقاش پرده «مرگ سقراط» اثر کدام هنرمند فرانسوی است؟ ژاک لویی داوید
 -796از مراسم فرهنگی و ملی ژاپن که طبق اصولی خاص و با دقت فراوان اجرا میشود؟ آیین چای

سازهای معمارانه شبیه نیمکرهای توخالی که بر فراز مقبرهها و ساختمانهای بزرگ بنا میکنند؟ گنبد
عاشقانۀ تاریخ سینمای جهان با بازی همفری بوگارت؟ کازابالنکا
کدام فیلم استنلی کوبریک به رابطه انسان و تکنولوژی میپردازد؟  :1112اودیسه فضایی
کدام مجله سینمایی داعیه دار موج نوی سینمای فرانسه بود؟ کایه دو سینما

-797
-798
-799
-811
 -811در این نوع سینما ،تکه هایی از اشیای واقعی یا قسمت هایی از بدن انسانها در نظمی نامتعارف منعکس
میشوند؟ سوررئالیسم
 -812کارگردان فرانسوی فیلم از نفس افتاده؟ ژان لوک گدار
 -813کدام فیلمساز فرانسوی برای نخستین بار داستان را وارد جهان سینما کرد؟ ژرژ ملییس
 -814در کدام فیلم ،چاپلین هیتلر را به سخره میگیرد؟ دیکتاتور بزرگ
 -815دو کودک سینمای کمدی جهان؟ لورل و هاردی
 -816فیلم پازولینی دربارۀ مسیح چه نام دارد؟ انجیل به روایت متی
 -817شخصیت ولگرد از درونمایههای مکرر بسیاری از فیلم های کمدی اوست؟ چارلی چاپلین
 -818کارگردان شهیر آلمانی که در فیلم «تحقیر» اثر ژان لوک گدار نقشآفرینی کرد؟ فریتس النگ
 -819کارگردان شهیر ژاپن و سازندۀ فیلم هفت سامورایی؟ کوروساوا
 -811نخستین فیلم سینمایی ژان فرانسوا تروفو؟ چهارصد ضربه
 -811کارگردان «فیلمی کوتاه دربارۀ کشتن»؟ کیشلوفسکی
 -812جک نیکلسون در کدام فیلم آنتونیونی نقشآفرینی کرد؟ حرفه خبرنگار
 -813کارگردان فیلم قهوه و سیگار؟ جیم جارموش
 -814سبک بازیگری مارلون براندو و پل نیومن و داستین هافمن و رابرت دنیرو چه نامیده میشود؟ متد
اکتینگ
 -815کارگردان سکانسهای رویاوار و تصویرگر کابوس های آدمی؟ دیوید لینچ
 -816کیت وینسلت بخاطر کدام فیلم برنده جایزه اسکار شد؟ کتابخوان
 -817فیلمی علمی-تخیلی از استیون اسپیلبرگ که انقالبی در جلوههای ویژه بود؟ پارک ژوراسیک
 -818پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای جهان؟ آواتار
 -819بازیگر نقش اول زن در فیلم «دیگران»؟ نیکول کیدمن
 -821کارگردان فیلم منهتن؟ وودی آلن
 -821در چه دورهای از سینمای آمریکا کمیتهای برای افشای گرایشهای کمونیستی در میان سینماگران
امریکا تشکیل شد؟ دوره مککارتیسم
 -822فیلمهای خیابانی به چه گونه سینمایی تعلق دارد؟ سینمای رئالیستی
 -823کارگردان آلمانی و سازندۀ فیلم عشق؟ میشاییل هانکه
 -824بازیگر زن سینمای هالیوود که  83بار نامزد جایزه اسکار شده است؟ مریل استریپ
 -825بازیگر نقش حمزه در فیلم محمد رسول اهلل (ص) اثر مصطفی عقاد؟ آنتونی کوئین
 -826اسطورۀ بازیگری که در فیلم «صورت زخمی» ایفای نقش نمود؟ آل پاچینو

 -827کارگردان روس که تصویرگر حماسه توده ها خوانده میشود؟ سرگئی ایزنشتاین
 -828کارگردان آلمانی که حزب نازی فیلمهایش را به نفع خود تعبیر و تفسیر میکرد و در خدمت ایدئولوژی
حزب قرار میداد؟ فریتس النگ
 -829رابرت دنیرو بیشترین همکاری را با این کارگردان داشته است؟ مارتین اسکورسیزی
 -831کدم فیلم از فرانسوا تروفو برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره کن شد؟ چهارصد ضربه
 -831آخرین و معروفترین اپرا از ریشارد واگنر؟ پارسیفال
 -832فیلمی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ با موضوع حمله کوسههای سفید؟ آروارهها
 -833انیمیشنی معروف و محصول سال  8333با داستانی برگرفته از قصههای پیامبران و نمایشنامههای
شکسپیر؟ شیرشاه
 -834ایان فلمینگ خالق شخصیت این مامور است که در داستانش با  111کدگذاری شده بود؟ جیمز باند
 -835بازیگر نقش عمر مختار؟ آنتونی کوئین
 -836موسیقی سریال انگلیسی لبه تاریکی از چه کسی است؟ اریک کالپتون
 -837آهنگساز و رهبر ارکستر قرن نوزده آلمان که از مهمترین کارهای او اپراهای حلقه نیبلونگ میباشد؟
ریشارد واگنر
 -838در فیلم شور زندگی محصول  8331چه کسی نقش ونسان ونگوگ را ایفا کرد؟ کرک داگالس
 -839فیلمی ماجرایی با بازی آنتونی کویین که در ایران فیلمبرداری شد؟ کاروانها
 -841فیلمی درام به کارگردانی فرد زینمان با بازی فرانک سیناترا که بر اساس رمان جیمز جونز تهیه شده
است؟ از اینجا تا ابدیت
 -841بازیگر نقش مارک آنتوان در فیلم ژولیوس سزار؟ مارلون براندو
 -842فیلمی به کارگردانی ویلیام ولمن با بازی کالرک گیبل که بر پایه رمان مشهور جک لندن ساخته شد؟
آوای وحش
 -843بازیگر فیلم بیوتیفول به کارگردانی اینیاریتو که برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره کن شد؟
خاویر باردم
 -844بازیگر نقش فارست گامپ و برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد؟ تام هنکس
 -845کارگردان و بازیگر فیلم نابخشوده که برنده اسکار بهترین فیلم در سال  8331شد؟ کلینت ایستوود
 -846بازیگر نقش نلسون ماندال در فیلم شکست ناپذیر؟ مورگان فریمن
 -847بازیگر فیلم فرار از الکاتراس به کارگردانی دان سیگل؟ کلینت ایستوود
 -848کدام فیلم از سرجیو لئونه با بازی کلینت ایستوود براساس فیلم یوجیمبو از کوروساوا است؟ به خاطر
یک مشت دالر
 -849فیلمی به کارگردانی میشاییل هانکه و برنده نخل طالی بهترین فیلم سال  1181از جشنواره کن؟ عشق
 -851اولین بازیگری که پس از مرگش نامزد جایزه اسکار شد؟ جیمز دین
 -851کارگردان فیلم درام «شکوه علفزار» که در سال  8318ساخته شد چه کسی است؟ الیا کازان
 -852فیلمی به کارگردانی دیوید فینچر در ژانر جنایی و وحشت با بازی برد پیت؟ هفت

 -853فیلمی به کارگردانی استیو مک کوئین و برنده بهترین فیلم اسکار 1184؟  21سال بردگی
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فیلمی به کارگردانی فرانک دارابونت که در این فیلم تام هنکس مسئول گروه اعدام در یک زندان است؟
مسیر سبز
کارگردان و بازیگر فیلم حماسی «رقصنده با گرگها»؟ کوین کاستنر
کارگردان فیلم آخرین امپراتور و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال 8311؟ برناردو برتولوچی
فیلمی از جان استرجز محصول سال  8331بر اساس رمانی از ارنست همینگوی؟ پیرمرد و دریا
از معروفترین فیلمهای سوررئالیستی محصول سال  8313فرانسه؟ سگ اندلسی
موسیقی فیلم سگ اندلسی ساخته لوئیس بونوئل و سالوادور دالی را چه کسی ساخته است؟ ریشارد
واگنر
در فیلم گاندی به کارگردانی ریچارد اتنبرو چه کسی نقش ماهاتما گاندی را ایفا میکند؟ بن کینگزلی
فیلمی به کارگردانی رومن پوالنسکی در ژانر درام جنایی با بازی جک نیکلسون محصول8313؟ محله
چینیها
بازیگر نقش اول فیلم بعد از ظهر سگی ساخته سیدنی لومت؟ آل پاچینو
بازیگر فیلم لوک خوش دست به کارگردانی استوارت روزنبرگ؟ پل نیومن
بازیگر فیلم شرق بهشت محصول  8333به کارگردانی الیا کازان؟ جیمز دین
فیلمی از لوئیس بونوئل محصول  8333بر اساس رمانی از دانیل دفو؟ رابینسون کروزوئه
لئوناردو دیکاپریو با بازی در کدام فیلم اسکورسیزی نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر شد؟ هوانورد
از سردمداران رئالیسم نوین در سینما؟ گئورگ ویلهلم پابست )(pubst
فیلمهای اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم به چه گونهای از سینما تعلق دارند؟ سینمای تجریدی
اصطالح «فیلمساز مولف» توسط چه کسانی وضع شد؟ سینماگران موج نو فرانسه
اورسن ولز بر اساس یکی از داستانهای کافکا ،این فیلم را ساخت؟ محاکمه
بخاطر فیلم «خوشه های خشم» برنده اسکار بهترین کارگردانی شد؟ جان فورد
از فیلمسازان نوپرداز ایتالیا که موضوعات سیاسی-اجتماعی ایتالیا در کانون فیلمهای اوست؟ پیر پائولو
پازولینی
نخستین جایزه اسکار مارلون براندو بخاطر بازی در کدام فیلم بود؟ در بارانداز
فیلمسازان موج نو سینمای فرانسه در این سینما فیلمهای خویش را به نمایش گذاشتند؟ سینماتِک
موسس و نویسنده مجله کایه دو سینما )(cahier du cinema؟ آندره بازن )(Bazin
نوشته کدام فیلمساز موج نو سینمای فرانسه به عنوان بیانیه این گروه معروف شد؟ فرانسوا تروفو
در کدام فیلم ژان لوک گدار ،قهرمان فیلم ادای همفری بوگارت را درمیآورد؟ از نفس افتاده
اولین جیمز باند با بازی در فیلم دکتر نو ) Dr. no؟ شان کانری
فیلمی صامت از چارلی چاپلین که در آن چاپلین عاشق دختر نابینایی میشود؟ روشناییهای شهر
بازیگر نقش مرد بارانی محصول سال 8311؟ داستین هافمن
بازیگر فیلم «گاو خشمگین» و «راننده تاکسی»؟ رابرت دنیرو

 -882کارگردان فیلم «سانست بلوار»؟ بیلی وایلدر
 -883کدام فیلم سام پکینپا ،از دید منتقدین استعارهای است از دخالت نظامی آمریکا در ویتنام؟ این گروه
خشن
 -884فیلمی از فرانسیس فورد کاپوال که به جنایت های سازماندهی شده میپردازد؟ پدرخوانده
 -885فیلمی از پوالنسکی که درونمایه ای جادوگرانه و ترسناک دارد؟ بچه رزماری
 -886فیلمی علمی-تخیلی از آندره تارکوفسکی که سرنشینان سفینهای را تصویر میکند که دچار توهمی
مرگ آفرین اند؟ سوالریس
 -887فیلمی حماسی تاریخی از ورنر هرتزوگ که در جنگلهای برزیل و پرو فیلمبرداری شده است؟ آگیره،
خشم خدایان
 -888اسطوره سینمای هند و بازیگر فیلم شعله؟ آمیتا باچان
 -889فیلمی از استنلی کوبریک که به مرگ تخیل یک نویسنده و ناتوانی او در نوشتن میپردازد؟ درخشش
 -891دی کاپریو با کدام کارگردان شهیر سینما همکاری مکرر داشته است؟ مارتین اسکورسیزی
 -891این بازیگر با بازی در فیلم «یاسمن غمگین» اثر وودی آلن به جایزه اسکار رسید؟ کیت بالنشت
 -892ژولیت بینوش در فیلمهای کدام کارگردان ایرانی نقشآفرینی کرده است؟ عباس کیارستمی
 -893فیلم برنده جایزه اسکار که در آن بازیگر مرد ،عاشق سیستم هوشمند کامپیوتری میشود؟ او «»her
 -894فیلمی از آکیرا کوروساوا که برنده جایزه بزرگ فستیوال ونیز شد و ارزشهای هنری سینمای ژاپن را به
جهان نشان داد؟ راشومون
 -895این اسطورۀ بازیگری سینما پیشکسوت سبک معروف «متد اکتینگ» است؟ مارلون براندو
 -896کارگردان فیلم «اتوبوسی به نام هوس»؟ الیا کازان
 -897بازیگر نقش زاپاتا (رهبر انقالب مکزیک)؟ مارلون براندو
 -898وی در سال  1183به عنوان بزرگترین بازیگر تاریخ سینما برگزیده شد؟ رابرت دنیرو
 -899کارگردان فیلم «بعدظهر سگی»؟ سیدنی لومت
 -911آل پاچینو بخاطر بازی در این فیلم برنده جایزه اسکار شد؟ بوی خوش زن
 -911بازیگر نقش ویرجینا وولف در فیلم ساعتها؟ نیکول کیدمن
 -912کارگردان فیلم گزارش اقلیت؟ استیون اسپیلبرگ
 -913بازیگر نقش بنجامین باتن؟ برد پیت
 -914معروفترین هنرپیشه زن ایتالیایی و برنده جایزه اسکار بخاطر فیلم «دو زن»؟ سوفیا لورن
 -915بازیگر نقش کلئوپاترا؟ الیزابت تیلور
 -916پل نیومن در چه فیلمی در کنار الیزابت تیلور نقش آفرینی کرد؟ گربه روی شیروانی داغ
 -917فیلمی به کارگردانی پیر پائولو پازولینی که با کمک روالن بارت آن را نوشت؟ سالو  211روز در سودوم
 -918کارگردان ایتالیایی که او را پدر خوانده موج نوی سینمای فرانسه میدانند؟ روبرتو روسولینی
 -919بازیگر نقش بیلیاردباز؟ پل نیومن
 -911کارگردان «رم شهر بی دفاع»؟ روبرتو روسولینی

 -911فیلم رم ،شهر بیدفاع در چه ژانر سینمایی قرار میگیرد؟ درام جنگی
 -912کارگردان فیلم «مهرهفتم»؟ اینگمار برگمن
 -913اینگرید برگمن در کدام فیلم اینگمار برگمان نقش آفرینی کرد؟ سونات پاییزی
 -914نمایش بی کالم که پیشینه آن به روم باستان و نمایشهای معروف به میمیس برمیگردد؟ پانتومیم
 -915الهه نگهبان شهر آتن و ایزدبانوی خرد؟ آتنا
 -916مکانی باستانی در یونان باستان که پرستشگاه آپولو بوده است؟ دلفی
 -917معبد و نیایشگاه پارتنون در آکروپلیس آتن را چه کسی ساخته است؟ پریکلس
 -918پرآوازهترین و باشکوهترین بنای جهان در نزدیکی شهر آگره در هند؟ تاج محل
 -919مجسمه ساز هندی تبار انگلیسی و از پیشگامان هنر مفهومی در بریتانیا که در سال  8338جایزه ترنر

گرفت؟ آنیش کاپور
 -921فیلم فرانکنشتاین محصول سال  8348در چه ژانری قرار میگیرد؟ ژانر وحشت
 -921نقاش و گرافیست معلول فرانسوی و از پیشگامان سبک پست امپرسیونیسم؟ هانری دو تولوز لوترک
 -922نوعی نقاشی که موضوعهای آن با برجسته نشان دادن اجزای مدل و به شکل مضحکی کشیده میشود؟
کاریکاتور
 -923مجسمههای لشکر سفالین مربوط به کدام تمدن است؟ چین
 -924فلسفه قدیمی چین به معنای باد و آب که مبدا آن در تعالیم تائویسم نهفته است؟ فنگ شویی
 -925نوازنده معروف تونسی عود که شهرت او در ترکیب موسیقی سنتی عربی با موسیقی جاز است؟ انور
براهیم
 -926از مشهورترین بناهای جهان اسالم در اسپانیا و دارای حیاطی به نام حیاط شیران؟ کاخ الحمرا
 -927کارگردان فیلمهای جادوگر شهر اُز و بر باد رفته؟ ویکتور فلمینگ
 -928بازیگر نقش آل کاپون در فیلم تسخیر ناپذیران؟ روبرت دنیرو
 -929فیلمی سینمایی با بازی استیو مک کویین و داستین هافمن و برنده اسکار بهترین موسیقی متن؟ پاپیون
 -931کارگردان فیلم سینمایی ایتالیایی «روزی روزگاری در غرب» ؟ سرجیو لئونه
 -931فیلم «روزی روزگاری در غرب» در چه ژانری ساخته شده است؟ ژانر وسترن
 -932کدام ژانر سینمایی اصلی ترین فرم هنری است که در آمریکا زاده شده است؟ ژانر وسترن
 -933ماریو پوزو نویسنده کدام فیلم حماسی مافیایی است؟ پدرخوانده
 -934فیلمی به کارگردانی الیا کازان به نویسندگی جان اشتاین بک؟ زنده باد زاپاتا

 -935در ژاپن به نشریات و کتابچه های کمیک استریپ چه میگویند؟ مانگا
 -936داستانهای مصور مانگا در کدام کشور به عنوان نماد فرهنگی شناخته میشوند؟ ژاپن

 -937نویسنده یا تصویرگر مانگا در ژاپن چه نام دارد؟ مانگاکا
 -938اولین انیمیشن بلند کامپیوتری والت دیزنی محصول سال  8333که از پرطرفدارترین انیمیشنهای جهان
است؟ داستان اسباب بازی
 -939سبکی از انیمیشن که خاستگاه آن ژاپن بوده و بر مبنای مانگاها ساخته شده است؟ اَنیمه

 -941معروفترین طراح ژاپنی مانگا که به خدای مانگا معروف است؟ اوسامو تزوکا
 -941استودیو انیمیشن کامپیوتری آمریکایی که در سال  8311توسط استیو جابز و ادوین کتمول بنیان
گذاشته شد؟ استودیو پیکسار
 -942اولین دوربین فیلم برداری توسط چه کسانی اختراع شد؟ برادران لومیر
 -943اولین فیلم ساخته شده تاریخ توسط چه کسانی ساخته شد؟ برادران لومیر
 -944اولین فیلم ساخته شده بشر چه نام دارد؟ ورود قطار به ایستگاه
 -945سینماتوگراف توسط چه کسانی به جهانیان عرضه شد؟ برادران لومیر
 -946به چه کسی به سبب توانایی در دستکاری کردن واقعیت در فیلمهایش ،نخستین جادوگر سینما دانسته-
اند؟ ژرژ مِلییِس
 -947فیلم سفری به ماه ساخته سال  8311توسط چه کسی ساخته شده است؟ ژرژ مِلییِس
 -948معروفترین اثر نویسنده انگلیسی مری شلی که باعث اقتباسهای زیادی در سینمای وحشت شد چه بود؟
فرانکنشتاین
 -949آهنگساز کدام فیلم وسترن ،با الهام از صدای زوزه گرگ صحرایی آمریکا تم اصلی فیلم را نوشت؟
خوب ،بد ،زشت
 -951اولین فیلم بلند ناطق سینمای جهان در چه سالی ساخته شد؟ 2213
 -951اولین فیلم کامال ناطق سینمای جهان چه فیلمی بود؟ خواننده جاز
 -952اولین فیلم مشترک لورل و هاردی؟ سگ خوشبخت
 -953بازیگر فیلم صامت کمدی «جنرال» ساخته  8311چه کسی است؟ باستر کیتون

 -954برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی متن برای فیلم روشنیهای صحنه چه کسی است؟
چارلی چاپلین
 -955بازیگر مرد فیلم گالدیاتور ساخته ریدلی اسکات؟ راسل کرو
 -956آهنگساز برجسته آلمانی فیلمهای گالدیاتور و شیرشاه؟ هانس زیمر
 -957بازیگر مرد فیلم عشق از میشاییل هانکه؟ ژان لویی ترنتینیان
 -958چارلی چاپلین در کدام فیلم کفشهای خود را از شدت گرسنگی میخورد؟ جویندگان طال
 -959فیلمی با بازی راسل کرو در نقش جان نَش برنده جایزه نوبل اقتصاد؟ ذهن زیبا
 -961نام فیلم کریستف کلمب با بازی ژرار دوپاردیو؟ فتح بهشت
 -961موسیقی متن فیلم «:8331فتح بهشت» (کریستف کلمب) از چه کسی است؟ ونجلیس
 -962آهنگساز برجسته یونانی و برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی متن برای فیلم ارابههای آتش؟ ونجلیس
 -963قدیمیترین نقاشیها در دنیا متعلق به چند هزار سال پیش است؟  31هزار سال پیش
 -964اصطالحی برای هنرمندان پیشرو که هنجارهای پذیرفته شده را به چالش میکشند؟ آوانگارد
 -965خاستگاه هنر گوتیک کدام کشور بود؟ فرانسه
 -966کلیسای سن دُنی در فرانسه با کدام سبک معماری ساخته شده است؟ سبک گوتیک
 -967تاریخ نقاشی یونان از کجا آغاز شد؟ جزیره کرت

 -968مجسمه معروف باکره داغدار اثر چه کسی است؟ میکل آنژ
 -969مدرسه معماری در آلمان با گرایش به هنرهای مدرن با مدیریت والتر گروپیوس؟ باهاوس
 -971نقاش و نظریه پرداز هنری روسی و خالق نخستین نقاشی آبرنگ انتزاعی؟ واسیلی کاندینسکی
 -971نام گروهی متشکل از هنرمندان نوگرا با عضویت واسیلی کاندینسکی؟ سوارکار آبی
 -972مجسمه «مام میهن فرا میخواند» مربوط به کدام کشور است؟ روسیه
 -973مجسمهای عظیم و معروف در ریودوژانیرو برزیل؟ مجسمه مسیح
 -974سازنده برج ایفل؟ گوستاو ایفل
 -975نقاشی طوماری روایی ژاپنی که موضوع عمده آن تجسم رویدادهای زندگی است؟ یاماتوئه
 -976مجموعه نقاشیهای «نیلوفرهای آبی» از کدام نقاش نوگرا است؟ کلود مونه
 -977آرامگاه کدام پادشاه گورکانی به عنوان اولین باغ ساخته شده در هند شناخته میشود؟ آرامگاه همایون
 -978تندیسهای بزرگ کنده شده در دل کوه و از جاذبه های گردشگری افغانستان؟ تندیسهای بودا در بامیان
 -979مجسمه بزرگ بودا در بامیان افغانستان چه نام دارد؟ صلصال
 -981روشی برای ظهور تصاویر در عکاسی و ثبت عکسهای دائمی که که در سال  8141ابداع شد؟ داگرئوتیپ
 -981مخترع فرانسوی داگرئوتیپ؟ لوئی ژاک ماند داگر
 -982دیوارنگاره آفرینش آدم از کدام نقاش میباشد؟ میکل آنژ
 -983از کمدینهای معروف دوران فیلمهای صامت و بازیگر فیلم «ایمنی آخر از همه»؟ هارولد لوید
 -984کدام بازیگر کمدی کالسیک در یکی از صحنه های فیلمش از عقربه ساعتی بزرگ آویزان است؟ هارولد
لوید
 -985نورمن ویزدوم بازیگر سرشناس انگلیسی در چه ژانری ایفای نقش میکرد؟ کمدی
 -986روان اتکینسون بازیگر کمدی کدام شخصیت معروف است؟ مستر بین
 -987کمدین معروف آمریکایی و بازیگر فیلم پروفسور دیوانه محصول سال 8314؟ جری لوئیس
 -988رابرت دنیرو در کدام فیلم کمدی با جری لوئیس همبازی است؟ سلطان کمدی
 -989کارگردان فیلم سلطان کمدی با بازی جری لوئیس چه کسی است؟ مارتین اسکورسیزی
 -991کارگردان فیلم توت فرنگیهای وحشی محصول سال 8331؟ اینگمار برگمان
 -991کدام فیلم اینگمار برگمان جایزه «بهترین اثر طنز شاعرانه» را کسب کرد؟ لبخندهای یک شب تابستان
 -992سوزان سونتاگ منتقد و نظریه پرداز آمریکایی ،کدام فیلم اینگمار برگمان را شاهکار او نامیده است؟
پرسونا
 -993اینگرید برگمن در سال  8311در کدام فیلم اینگمار برگمان بازی کرده است؟ سونات پاییزی
 -994اپرای فلوت سحرآمیز از کدام آهنگساز برجسته اتریشی است؟ وولفگانگ آمادئوس موتزارت
 -995نام دیگر عکاسی سراسرنما؟ پانوراما
 -996نام دیگر تئاتر پوچی؟ تئاتر ابزورد
 -997گونهای کمدی که در آن حرکات بدن و صورت نقش محوری را دارد؟ اسلپ استیک (بزن و بکوب)
 -998از سبکهای اپرا کمیک با نام کمدی موزیکال؟ اپرا بوفا

 -999پیدایش کابوکی در ژاپن به چه قرنی برمیگردد؟ اوایل قرن هفده
 -1111در سال  1113یونسکو از کدام هنر ژاپنی بعنوان یکی از شاهکارهای میراث معنوی بشریت نام برد؟
کابوکی

