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   پوشه کار(بررسی درس سوم :حرکت وچیدمان روی صحنه)

با توجه به عالقه دبیران محترم می توانند برخی ازفصلها : بودجه بندی مورد نظر پیشنهادی بوده و همکاران محترم    

          .واستعدادخود انتخاب نمایند

را به رشته هنری یکی  بخش هنر های تجسمی، از هنر طراحی گرافیک وعکاسی یکی و در بخش هنر های سنتی از سه -      

 دلخواه برگزینند .   

 نمره می باشد . 02امتحان پایانی نوبت اول و دوم برای هر پایه تحصیلی بر مبنای  -     -

  آزمون هنر به شکل عملی برگزار می شود )بررسی پوشه فعالیتها در طول ترم ( -     

 


