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 حمید اصفهانی    69سال  نره ادبیات افرسی کنکور  حلیل آزمونت 
ی شماره

 سؤال

 و زبان پیشنهاد برای کنکورهای تجربی کلید توضیحات مبحث

رایج واژه و در سطح سؤال  واژه 1

 ده است.سا

4 

 

 

ی سؤال قصد داشته است بین دو واژهطراح 

آموز خلطِ برای دانش «محظور»و  «ظوظمح»

البته کسانی که با کمکِ مبحث کند که 

اند، در این ها سؤاالت را پاسخ دادهخانوادههم

 شوند. مورد دچار مشکل نمی

واژه و نسبتاً دشوار ؤال س واژه 2

 است. 

عانیِ نزدیک به معانی واقعیِ کلمه، ماز ستفاده ا 3

این سؤال را اندکی دشوار کرده است. دقّت کنید 

ها، همین کردنِ طراحهای دام درستیکی از راه

ت، پس باید روی این مبحث دقّت زیادی کار اس

 داشته باشید.

حتی با حذف گزینه به را واژه 3

 شود به پاسخ رسید.می

ی ی رشتهکامالَ مشابه هر دو سؤال واژهؤال س 1

ریاضی است و باید برای پاسخگویی به آن، از 

ی پرت در واژهفاده کرد. روش حذفِ گزینه است

 های این سؤال زیاد است.گزینه

دشوار امالیی است. ؤال س امال 4

برای پاسخگویی به این 

پرسش تمرکز بسیار زیادی 

 الزم است. 

ی که ارزش امالیی هایاز واژه ی پرشمارستفادها 2

ا، یقیناً تعداد زیادی هچیدمان گزینه یزندارند، و 

اندازد. بهتر از داوطلبان محترم را به دردسر می

ها را در است داوطلبان این دست از پرسش

 انتهای درس پاسخ دهند. 

امالی بیت و متوسط ؤال س امال 5

 است. 

را باید به سرعت  «نکهت»ی کنید واژهقّت د 2

های دردسرسازِ از واژهتشخیص دهید، چرا که 

امالیی نیست. با این وصف دو گزینه راحت حذف 

، «حیات»در دو بیت امالی شود و باید می

ی را بررسی کنید و به گزینه «منث»و  «مضمون»

های آموزان بازهرود دانشمیپاسخ برسید. انتظار 

 پاسخ دهند.  میانِی ترازی به این پرسش الزاماً

ای از مبحث تاریخ سؤال ساده تاریخ ادبیات 6

ادبیات و نام خالق آثار، 

فارسی و ترکیبی ادبیات 

 است. هانجادبیات 

طراح برای به زحمت انداختن تالش  1

همان اولین از  به ترتیب آموزانی که آثار رادانش

ممکن است برخی را به کنند، بررسی می اثر

در مجموع چندان سؤال مشکل بیندازد. ولی 

 دشواری نیست.
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دقّت در جزئیات اطالعات  تاریخ ادبیات 7

خصیت و کارهای شمربوط به 

برای پاسخگویی به ر شکسپی

 این پرسش الزامی بود.

کنید این میزان دقّت در شناختِ قّت د 1

های ادبی و کارهای ایشان، کامالً شخصیت

 نیست متناسب با گروه هنر است؛ امّا به این معنا

 ها نباشد. در دیگر دفترچهکه چنین سؤالی 

سؤال عیناً از متن کتاب  تاریخ ادبیات 8

درسی و از نظر سطح دشواری 

 متوسط بود.

سؤال به این معناست که حتّی با اندکی این  4

های توان به تعدادی از پرسشمطالعه هم می

 ادبیات هر آزمون پاسخ داد. 

اندکی دردسرساز است، ال ؤس های ادبیآرایه 9

توانیم به ولی با دقّت زیاد می

 سیم.پاسخ درست بر

ی دو به دلیل نبود گزینه

به جناس ای که حتی واژه

و نیز مشکوک باشد، 

های یک و دو  به ترتیب گزینه

به دلیل نداشتن تشبیه و 

  شوند. پارادوکس، حذف می

کنید در این سؤاالت باید هر دو آرایه را دقّت  4

ای شروع کنیم بررسی کرد، و بهتر است از آرایه

تر است، ولی وقتی یک بیت را که حذف آن ساده

ی همان گزینه را نیز باید دیگر آرایهز کردیم، اغا

 بررسی کنیم. 

های ادبیآرایه 11 های ادبی سؤال دشوار آرایه 

هم دردسرِ شمارش است که 

دارد، هم دردسر اتالفِ وقتِ 

ای که در پاسخ بررسیِ آرایه

 تأثیر ندارد، یعنی تلمیح.

های ، حتماً باید با اضافهبه این پرسش پاسخرای ب 2

ای هها با دیگر انواع ترکیبتشبیهی و تفاوت آن

اضافی آشنا باشیم. اگر بر این مبحث تسلّط 

هایی بگذرید بهتر ید، از این چنین تستندار

 است. 

های ادبیآرایه 11 سؤال از چیدمان ابیات بر  

االصول ها، که علیاساس آرایه

گیرترین نوع پرتکرار وقت

در این  سؤاالت آرایه است،

 شود.آزمون هم دیده می

ها، خیلی سؤال را به دلیل چینشِ گزینهاین  3

 توان پاسخ داد چرا که تنها یک گزینهراحت می

دقّت کنید حفظِ این ترتیب  دارد. تناقضاست که 

 ضرورتی ندارد. 

ؤال از شمارش تکواژ و واژه، س واژهتکواژ شمارش  12

 برانگیزی ندارد.ی بحثکه واژه

د پیشنهاها رسد اعدادی که برای گزینهنظر میه ب 3

رغمِ پاسخ علیدی دور است که حشده است، به

 آید. راحتی به دست میبه ظاهرِ دشوارِ سؤال

برانگیزی است که بحثسؤال  افعالگذر  13

قطعاً تعداد زیادی از 

آموزان را به دلیل دانش

به  «یعنی»ی استفاده از واژه

 ست. دردسر انداخته ا

ها را ی گزینهها حتماً و الزامًا همهاین پرسشدر  3

ها را در مقایسه با هم پاسخ دهید. بخوانید و آن

و  های دستوریدادنِ نقشتالش کنید با 

درستی گسترشِ افعال، ساختار جمله را به

 تشخیص دهید. 
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واژه، با بن اخت س 14

 فعل

ای که تنها نیاز به سادهسؤال 

 شناختِ بن مضارع داشت. 

 

 

آموزان عزیز دقّت کنید این دست سؤاالت انشد 1

مون برای شما در فظِ زمان کلّی آزحعمدتًا برای 

ها گیرد، پس باید به سرعت به آندفترچه قرار می

 ید. پاسخ دهید و از آن بگذر

های خوب این آزمون سؤالز ا فعل به قرینهذف ح 15

های ادبی و است که هم دانش

سنجد و هم درک ادبی را می

اسخ به آن نیازمند شناخت پ

 متون است. 

 یین تیپ حذف افعال آشنا هستید. روبا اتماً ح 2

این ابیات تمرکز کامل داشته باشید، معموالً 

با ها قواعد رایج و مشخّصی دارند که حذف

تون، به شکل ناخودآگاه در ذهن ی این ممطالعه

 ماند. می

ای از بحث ویرایش ساده ؤالس ویرایش 16

تنها کافی بود است که 

داوطلبان مطالب کتاب درسی 

 را بخوانند. 

ن ایی ریاضی، قیاس با پرسش ویرایش رشتهر د 3

د دقّت کنیتر طرح شده است. بسیار سادهپرسش 

توان بسیار دشوارتر از های ویرایش را میپرسش

راحتی این هم طرح کرد! پس از کنار آن به 

 نگذرید. 

پرسشی ساده از ادبیات  مفهوم 17

 است. علیمیت

ی پاسخ به حدی دور است که خیلی راحت زینهگ 4

دقّت کنید مفهومِ این را پیدا کرد.  نآتوان می

بیت خارج از کتاب درسی را پیش از این در 

 کتاب ادبیات فارسی سال دوم دیده بودیم. 

از قرابت  ادهسپرسشی  مفهوم 18

های خیام یز رباعامعنایی، 

 است.

ی پاسخ در این سؤال تکراری است، گزینهبیت  1

چیزی که در کنکور ریاضی هم مشاهده شده بود. 

ی اهمیت تسلط بر دهندهاین نکته نشان

وقتی ابیات پاسخ های اخیر است. کنکورهای سال

تکراری باشد، کسانی که بر کنکورهای اخیر 

کنند: هم به اند چند باره سود میط بودهمسل

دهند، هم اعتماد به پرسش به راحتی پاسخ می

 شود.تلف میگیرند، و هم وقت کمتری نفس می

قرابت معنایی  توسطمپرسش  مفهوم 19

 است.

های قرابت معنایی، یکی از راهکارهای در پرسش 2

های تکراری دام، استفاده از واژهطراح برای ایجادِ 

در « لگ»ی است. در این پرسش هم واژه

ی غیرپاسخ تکرار شده و احتماالً تعدادی از گزینه

 داوطلبان را به اشتباه انداخته است.

قرابت معنایی  توسطمپرسش  مفهوم 21

 است.

 

 

این آزمون است  سیار خوبِبهای جمله پرسشز ا 4

به ظاهر  تی ابیاطلبد. همهیادی میدقّت زکه 

ی چینش کنند، نحوهمفهوم را بیان می یک

آموزان را به سمتِ همین نگاهِ ها نیز دانشگزینه

ی چهار از اساس دهد، ولی گزینهشتباه سوق میا

 مطلب دیگری را بیان کرده است. 
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پرسش متوسط قرابت معنایی  مفهوم 21

 است.

های نه چندان خوب پرسش استثنائاً از سؤالین ا 2

ی پاسخ حال گزینهاین آزمون است، اما در هر 

 ها متفاوت است. کمی با دیگر گزینه

پرسش متوسطی از قرابت  مفهوم 22

ه اندکی کمعنایی است 

 دردسرساز است. 

پرسش هم عالوه بر درک ادبی، نیاز به ین ا 1

های طرح سؤال کنکور داشته آشنایی با سنّت

 است.

پرسش ترکیبی از مفهوم و  مفهوم 23

 های ادبی است.دانش

ی که به درکپاسخگویی به این پرسش بیش از آن 3

ی متن ادبی احتیاج داشته باشد،  به مطالعه

بندی آن از انواع درسی و شناختِ دستهکتاب 

حماسه احتیاج دارد. بنابراین اگر کسی متن 

ای برای این کتاب درسی را خوانده باشد، دلهره

های به ظاهر خارج از کتاب درسی، دست پرسش

پرسشی این پرسش کامالً مشابه  نخواهد داشت.

 کنکور ریاضی است. در 

ت از قرابنسبتاً دشوار  یپرسش مفهوم 24

 معنایی است 

های تکراری ی یک به دلیل وجود واژهزینهگ 4

آموزان را دچار ممکن است تعدادی از دانش

 ی پاسخمشکل کرده باشد، ولی در هر حال گزینه

معلوم است. این سؤال هم از این سؤال هم 

 سؤاالت خوبِ آزمون است. 

دشواری از پرسش نسبتاً  مفهوم 25

قرابت معنایی است که ابیات 

شواریِ فهم ندارند، اّما دآن 

منظورِ اصلیِ عبارت صورت 

 سؤال کمی دور است. 

ودیم بدر ابیات این سؤال به دنبالِ بیتی میاید ب 4

که بیش از دیگر ابیات شعر حافظ را ستایش 

این پرسش مفهومِ آسمانی بودنِ ستایش را کند. 

گنجانده است و این کار را ی پاسخ در گزینهنیز 

، امّا در هر حال پرسش کندمی ترکمی ساده

  ای نیست. پرسش ساده

 

شود، حفظِ ساختار کلّی آزمون از حیث تعداد سؤاالت چه در این آزمون از همان ابتدا مشاهده میدر مجموع آن* 

 هر مبحث است. 

های رایج کنکور، و در همان سطوح دشواریِ معمول های واژه، امال، تاریخ ادبیات و حتّی مفهوم پرسشپرسش* 

 سرساز شود. صرفاً دو پرسش این آزمون ممکن است اندکی درد بوده است. ترساده و حتّی اندکی

های گذشته، اهمیتِ خود را بیش از هر سالِ دیگری در آزمونِ امسال های سالرسد تسلّط بر آزمونبه نظر می* 

 های این آزمون داشته است. پرسش سزایی در پاسخهای تکراری تأثیر بهدهد، تا جایی که بیتنشان می

    بوده باشد.  ترساده اندکی رسد در قیاس با آزمون ریاضی، این آزمونبه نظر می* 

 حمید اصفهانی
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  ) هنـــر( گروه  تشریحی عربینامه پاسخ
  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 1  96 هـنـــرور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 
 

 

  ۹۶کلید و پاسخ تشریحی سؤا�ت عربی کنکور 

 هنــرگروه آزمايشي 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  : » الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی« . ۲۶

١(  ������ ���	
: �� �������  /�� گ����

٢( ��� ��� 

٣(  ������ ���	
:  ���/  ������� 

۴(  ������ ���	
: ��� 

  

  ضمیرها ( لکم : برایتان / برای شما )توجه به ترجمه 

  دینکم : دینتان    نعمتی : دین خود

  

 ي اصلي سؤالنكته

        »»»»مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي « « « « 
o  هاو شهرستانعربي كنكور در تهران مدرس  

o كمك آموزشي و جزوات متعدّد مؤلف كتب  
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  ) هنـــر( گروه  تشریحی عربینامه پاسخ
  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 2  96 هـنـــرور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  

  ای انسان؛ اگر ... ... : » یا إنسان؛ إن تهتّم بالّسّر الغامض لحیاتک، تتوّصل إلی عجائب اخری!« . ۲۷
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  : »أخرجُت اRفکار اّلتی کانت قد اختفت فی سجن ذهنی، و تنّفست براحة مّرة اخری! « . ۲۸
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  : » هناک نوع من الّنمل � یستطیع أن یقاوم أمام أربعین درجة من الحرارة إّ� عشر دقائق!« . ۲۹
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  : الخطأعّین . ۳۰
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٣(  � /��*�3
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  »الغامض : پیچیده « ترجمه 

  ) أمـرتوجه به زمان فعل ( 

 سؤالي اصلي نكته

  »سجن : زندان « 

 کان + ماضی : ماضی بعید

 ي اصلي سؤالنكته

 ي اصلي سؤالنكته  های زائدترجمه   /   توجه به اسم مفرد و جمع
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  ) هنـــر( گروه  تشریحی عربینامه پاسخ
  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 3  96 هـنـــرور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  

  

  :مفهوملل اRنسب. عین »العالم بe عمل کشجرة بe ثمر! « . ۳۱
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  : »اند! از سختی و راحتی این دنیا آماده کردهعاقeن کسانی هستند که خود را برای عبور « . ۳۲
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  : »بیند! ای فرصت را میبین در هر سختیبیند، اما خوشبدبین در هر فرصتی سختی را می« . ۳۳
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  » : درک مطلب « . ۳۴

١( ������ 

٢( ������ 

٣( ��� ��� 

۴( ������ 

   

  توجه به مفرد و جمع اسم

  هاتوجه به فعل
 ي اصلي سؤالنكته

  معرفه و نکره بودن اسم توجه به

  هاترجمه فعلتوجه به 
 ي اصلي سؤالنكته
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  ) هنـــر( گروه  تشریحی عربینامه پاسخ
  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 4  96 هـنـــرور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  

  » :درک مطلب « . ۳۵

١( ������ 

٢( ��� ��� 

٣( ������ 

۴( ������ 

  

  :  »درک مطلب « . ۳۶
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٢( ��� 
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۴( ������ 

  

  :  »درک مطلب « . ۳۷

١( ��� 

٢( ��� 

٣( ��� 

۴( ������ 

  

  : »قد بدأت المحاو�ت ا�ولی بتقلید الطیور من جانب المشتاقین إلی ذلک! « . ۳۸

١( ��� 

٢(  � [ �	\�� "]�J
�-�% �B�3
 ���% B ��� ��^! 

٣( ��� 
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  : » مّما نشاهد فی هذه الّطائرة وجود مظّلة یستفید منها الّرکاب و قائد الطائرة!« . ۳۹
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  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 5  96 هـنـــرور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  

  » بدأت« . ۴۰
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  » نشاهد« . ۴۱
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  » المرضی« . ۴۲

١(  ������ ���	
: )  ;	�6
 )��/ U(�>���% �B�3
 B ��� ( 
٢( ��� ��� 

٣(  ������ ���	
: )  eG�
 �B�3
( 

۴(  ������ ���	
: )  g	h$
/ ;	�6
 B �% e����h+ 	̀Q$
 ( 
  

  

  العبارة اّلتی فیها إسم نکرة : عین. ۴۳
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  : محذوفا» الواو « ن حرف العّلة عی. ۴۴
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  : فیه المبنی للمجهول لیسعین ما . ۴۵
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  : المنصوبعین المضارع . ۴۶
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  : مقّدما لیسعین الخبر . ۴۷
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  فی اtعراب : تختلف» من « عین کلمة . ۴۸
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  عین المفعول المطلق :. ۴۹
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  : فیه نعت لیس ماعین . ۵۰
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  شاد و پيروز بمونين موفق،
  مجتبي محمدي
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 به نام او و برای او که همه از اوست

 

 96 هنردرس زبان انگلیسی کنکور سواالت  پاسخ تشریحی

 

 نویسنده:

 ها و سوابق:فعالیت

 

 

 

 

 مهریار لسانی

 94کنکور زبان  65 ۀ* رتب

 (یآموزش )قلمچ یانون فرهنگک یگروه مستندساز یسی* ویراستار درس زبان انگل

 آموزشگاه معتبر یکدر  یسیزبان انگل یس* دو سال تدر

 یسیزبان انگل یخصوص یس* سه سال تدر

 یمعتبر دانشگاه یۀنشر یک یمورد ترجمه برا ین* چند
 

 پاسخنامه کلیدی:

76 1 81 3 86 4 91 4 (1) 96 4 

77 2 82 4 87 2 92 2 97 2 

78 4 83 3 88 3 93 4 98 3 

79 1 84 4 89 2 94 1 99 1 

80 2 85 1 90 3 95 3 100 4 
 

 پاسخنامه تشریحی:

متصل شده  که )فایلی ”the file that was attached“شکل اصلی این قسمت به صورت  :1. گزینۀ 76

 کوتاه شده است. ”that was“بوده است که با حذف بود( 
 

 ترتیب کلی صفات در انگلیسی از راست به چپ به ترتیب زیر است: :2. گزینۀ 77

 جنس، ملیت، رنگ، اندازه، کیفیت.
 

 2های باشد، تنها گزینه)دانستن( مربوط به فاعل دیگری می ”know“با توجه به اینکه فعل  :4 . گزینۀ78

 باید با فعل گذشته بیاید، نه فعل حال. ”since“غلط است چون  2توانند صحیح باشند. گزینۀ می 4و 
 

 آید.می v. + ing، فعل به صورت continue، و imagine ،start ،finishبعد از افعالی مانند  :1. گزینۀ 79
 

 ”actual“که او گفته بود(،  40)نه  ”not 40 as he had stated“با توجه به عبارت  :2. گزینۀ 80

 )واقعی( مناسبت ترین کلمه برای کامل کردن جمله است.
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 )بیان نگرانی( و همچنین کلمۀ ”express concern“به ترکیب پرکاربرد  :3. گزینۀ 81

“endangered” .رو به انقراض( توجه کنید( 
 

)همچنین(،  ”also“)بد رفتار کرد(،  ”behaved badly“ با توجه به عبارات و کلمات :4. گزینۀ 82

“behaved impolitely”  بی ادبانه رفتار کرد(، و(“his sister”  نیاز به فعلی منفی و متعدی ،)خواهرش(

 )خجالت زده کردن( صحیح است. ”embarrass“داریم. پس تنها 
 

 )جدی گرفتن( توجه کنید. ”take seriously“به ترکیب پرکاربرد  :3 . گزینۀ83
 

 ”Roman society“کند( و همچنین عبارت )بررسی می ”examines“با توجه به کلمۀ  :4. گزینۀ 84

 کند.تواند جمله را کامل )جنبه( به بهترین شکل می ”aspect“)جامعۀ رومی(، 
 

خواهی، سعی کن ......... که تنها راه گرفتن عشق با توجه به معنی جمله )پس، اگر عشق می :1. گزینۀ 85

تواند )فهمیدن(، می ”realize“، 1گیری(، تنها گزینۀ دادن عشق است، که هرچه بیشتر بدهی، بیشتر می

 صحیح باشد.
 

 )سریعا اقدام کردن( توجه کنید. ”take immediate action“به ترکیب پرکاربرد  :4. گزینۀ 86
 

)علمی(،  ”scientific“ها(، و صفت )سال ”years“)فایده( و  ”benefit“با توجه به کلمات  :2. گزینۀ 87

 )تالش و کوشش( مناسب ترین گزینه است. ”endeavor“کلمۀ 
 

 شود.استفاده می v. + ingوقتی فعلی در توضیح فعل و جملۀ قبلی بیاید، از ساختار  :3. گزینۀ 88
 

)شرایط سالمتی بدتر شد(،  ”health conditions worsened“با توجه به عبارت  :2. گزینۀ 89

“problems” .مشکالت( تنها گزینۀ مناسب است( 
 

 )تصویب مقررات( توجه کنید. ”introduce regulations“به ترکیب پرکاربرد  :3. گزینۀ 90
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“ AD and about  476betweenبا توجه به عبارات  :(1)کلید سازمان سنجش: گزینۀ  4گزینۀ . 91

”AD 1500 میالدی( و  1500و  476 های)بین سال”s1800until the “ از به ساختار )تا قرن نوزدهم(، نی

 داریم. آینده در گذشته

از  شود نتوانیمباعث می “ s1800until the”های قبل از نکتۀ مهم: قرار داشتن حیطۀ زمانی متن در سال

 فعل گذشتۀ ساده استفاده کنیم.

جمله  این از زمان حال است،( قبل ”1800s“)از نظر سازمان سنجش، صرفا به خاطر اینکه قرن نوزدهم )

 .(کامل شودفعل گذشتۀ ساده  ]فقط و فقط)!([ با باید
 

 توجه کنید. .it + is/was + adj. + to + vبه ساختار  :2. گزینۀ 92
 

در سوال از  ”are generally“)معموال هستند( در متن با عبارت  ”tend to be“عبارت  :4. گزینۀ 93

 نظر مفهومی برابر است.
 

)به تصویر  ”illustrate“)که به این معناست که( در متن با کلمۀ  ”which means“عبارت  :1. گزینۀ 94

قرابت مفهومی دارد. همچنین به تکرار شدن عینی تمام کلمات  1کشیدن، توضیح دقیق دادن( در گزینۀ 

 توجه کنید. ”the timing of cats’ activity is quite flexible and varied“عبارت 
 

خواب متغیر زمان روزانۀ  )مدت ”The daily duration of sleep varies“به عبارت  :3. گزینۀ 95

 است( توجه کنید.
 

)پیشنهاد  ”suggests“که با مفرد بودن فعل  ”which“به یکپارچه بودن تمام عبارت قبل از  :4. گزینۀ 96

 توجه کنید. کند( نیز متناسب است می
 

)ولی از آن موقع بسیار افزایش  ”but it has risen greatly since then“به عبارت  :2. گزینۀ 97

 داشته است( توجه کنید.
 

از سبک زندگی مدرن( که در جملۀ قبل از  ]حاصل[) ”of modern living“به عبارت  :3. گزینۀ 98

“this idea” .این عقیده( آمده است توجه کنید( 
 

)آنهایی که در کشور بومی  ”those who remain in their native country“به عبارت  :1. گزینۀ 99

 مانند( توجه کنید.خود می
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)اقوام نزدیک(  ”close relatives“تنها عبارتی که معنی آن در متن توضیح داده نشده است،  :4. گزینۀ 100

 باشد.می

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

 96پاسخ تشریحی درك عمومی هنر کنکور 
 2ي گزینه -101

 )5ي (کارگاه نقاشی، صفحه

شود که معموالً اجسام غیرمتحرك را گفته می هنري جان به اثريیا نقاشی اشیاي بی جانطبیعت بی

 جان، مربوط به تمدن مصر باستان است.هاي طبیعت بین نقاشیاولی .کندتصویر می

 4ي گزینه -102

 )45ي ، صفحهخط در گرافیک(

 به توقیع خط از و رفته کار به )هارقعه( مکاتبات در مختصرنویسی و تند به نیاز اثر بر که است خطیرقاع 

 .است برخوردار روانی و آسانی از سبب همین به آمده، وجود

 است. توقیع حروف از تر لطیف و ریزتر الم و واو میم، قاف، فا، قبیل از آن حروف هايگره و هاقهحل اکثر

 .است آزادتر توقیع و ثلث از رقاع در قلم گردش و حرکت.شوندمی نوشته بسته و پر  رقاع حروف

 معمولی و رایج رقاع خط در حروف نوشتن تو در تو و تداخل. است ارتفاع کم ولی منسجم آن حروف

 و هماهنگی داراي آن اَشکال و حروف و شوندمی رعایت منظم طور به هافاصله خط این در و نیست

 هستند. یکسان ترکیب

 4ي گزینه-103

در هنر ساسانی، تأکیدي صریح برنظم و وضوح طرح  تصویر مورد نظر مربوط به نقوش طاق بستان است.

ره غالب است. زیرا بیشتر به بازنمایی پیکر شاه در حاالتی خورد. وجه شاهانه در هنر این دوبه چشم می

 .گیري از اهورامزدا و جلوس بر تخت پرداخته استمانند پیروزي در جنگ و شکار، تاج

هاي مربوط به دورة ساسانی که در بیشاپور، نقش رستم، نقش رجب و طاق بستان برجستهبیشتر نقش

 .پردازندعظمت و اقتدار شاهان ساسانی میقرار دارند، به شرح رویدادها یا نمایش 

 3ي گزینه -104

هاي معمولی که در پهلوها تا حدود با قدي کمی بلندتر از کت کنندمردان کرد از نوعی کت استفاده می

آستین آن ساده و معمولی است و از قسمت در زیر آستین در ناحیه مچ چاك  .خوردکمر چاك می

و داراي دو جیب در ناحیه سینه و دو جیب در پهلوها (در است ایستاده  گرد ◌ٴ خورد . یقه آن یقهمی

 است تیره رنگ به معموالً و است ریز آن گلهاي که گلدار ◌ٴ مردان کرد از یک پارچه است.ناحیه کمر ) 

 .بندنداي میرا به شکل زنجیره کنند و معموالً آنبر روي کمر خود استفاده می

 1ي گزینه -105
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ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

و از » رك«هـ.ق در شهر گنبد احداث شد. این بنا شامل گنبد گسسته ي  397وس در سال گنبد قاب

شاهکارهاي صدر اسالم است. داراي آجرکارهاي زیبایی است و زیر گنبد کتیبه اي به خط کوفی قرار 

تَرَك (دندانه نود درجه) است (همانند ستاره ده پر) این  15رونی گنبد کاووس داراي بی گرد دنهب دارد.

بست بنا آغاز و تا زیر هاي برابر از یکدیگر قرار دارند، از پايهاي آن و به فاصلهها که در سمتترك

متر  55ي این بنا دارا .استاي آجري پر شدهها با کوههیابد و میان این تركسقف گنبدي ادامه می

 ارتفاع و بدنه با ده پاپیل (پاپیل ستون هاي تزئینی نیم برجسته) مضرس مثلث شکل احاطه شده است

 1ي گزینه -106

 )183ی ایرانی ص سسازشنا(

 .است مانند عصا یا خمیده انتهاي و) محل دمیدن( دهانی ،)بدنه(صوتیي هلول از متشکل گیالن يکرنا

 گاه و متر چهار تا دو و است معروف ازیت لوله یا کرلوله به که ست آبی نی جنس از کَرنا صوتی يهلول

 .دارد بیشتر طول

 به زیادي نیروي آن درآوردن صدا به شود براي می باعث کَرنا صوتی يهلول بودن طویل و دهانی ساختار

 با آن از تلفمخ صداهاي تولید است روي بدنه بر صوتی هاي سوراخ فاقد کَرنا این چون .شود گرفته کار

 پایه، صداي بر عالوه ترتیب این به و میسر است صوتی هاي لوله در هارمونیک اصوات قانون از پیروي

 گیالن کَرناي نواختن .آیندمی دست به این ساز از مبنا صداي به نسبت نیز چهارم و پنجم اکتاو، صداهاي

 وتحمل کَرنا وزن زیرا .باشد طوالنی واندتهم نمی آن نواختن زمان و نیست میسر برگردان نفس تکنیک با

 چند همنوازي و است گرفته و بم ساز این صداي .کندمی خسته زود را نوازنده آن نواختن براي زیاد فشار

 .کندمی ایجاد تصادفی مطبوع هوموفونی نوعی کَرنا

 3ي گزینه -107

-ویژگی ايپیکره هايسفالینه از بسیاري در. است قبل از میالد هزاره اول چراغعلی تپه مارلیک مربوط به

 آن، در گرفته صورت اغراق با که شودمی دیده انسان بدن و جانور يتنه نر، گاو کوهان مانند هایی

 ورزاوي پیکره و اندآمده دست به مارلیک از که آثاري در ویژه به مساله این. اندیافته ظیرنبی ايجلوه

 رودمی شمار به منطقه این بومی حیوانات از دارکوهان گاو .مشهوداست بسیار دهند،می نشان را )نر گاو(

 .است گرفته قرار استفاده مورد روزگار آن مردم میان نمادي عنوان به دلیل همین به و

 2ي گزینه -108

جتماعی را در آثارش بی شتر مورد توجه قرار م یداد، براي گوستاو کوربه، پیشگام رئالیسم، که مسائل ا

اولین بار استفاده از کاردك را در نقاشی باب کرد که بعدها مورد توجه هنرمندان سبک امپرسیونیسم 

 .قرار گرفت

 4ي گزینه -109
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ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

 رگ،ب گل، موضوع داراي که است ایرانی قدیم نقاشی از نوعی توصیف براي اصطالحی مرغ، و گل نقاشی

 اما .دارند وجود ایرانی نقاشی در ق .ه 9 قرن از هاپرنده و هاگل. بود پروانه گاه و بلبل مانند پرندگانی

 عنوان به هنر نوعی زندیه دورة در نند.شینمی مرقعات صفحات بر 11  قرن از مستقل هايپرنده و هاگل

 و شدمی مرغ و گل هاي نقاشی به بیشترین توجه زیرا آمد؛ پدید شیراز درمکتب گل یا مکتب زند 

 .یافت انتقال قاجار هنر به بود شده آغاز صفویه دوران از که تحولی عنوان به زندیه توسط هنر این میراث

 نگاري، قلمدان کاري، آیینه مثل الکی آثار نگاري، کاشی همچون گوناگونی هاي زمینه در مرغ و گل 

ي زند و قاجار از نقش گل زنبق و کاري دورهکاشیدر .دارد کاربرد منسوجات و جواهرات جعبه

 .شدپرندگان، استفاده می

 1ي گزینه -110

چندین  ،شودنامیده می »پرچم اور«کاري شده با صدف که هاي کوچک یک صندوق مرصعدر پیکره

دهند و حتی احساس حرکت کنند، عمل را شرح میبینیم که روایت را ساده تر میسازي میروش شبیه

ها و رویدادهاي پس از تجسمی از یک پیروزي نظامی سومري ،ینیئکنند. این قاب تزرا به بیننده القا می

غنایم جنگی را با خود  که را خدمتکارانی و اسیران صفوف ،گردونه يحمله پیاده، سربازان پیشروي –آن 

-اه با اشراف دربار سر میآورند و در پایان، استراحت کردن پادشاه پس از جنگ، که جامش را همرمی

هایی بر روي هم، ها با دقت و به صورت باریکهاست. پیکره-دهدي رباب و آواز گوش میکشد و به نغمه

اندازد و هدف آن، هاي امروزي میاند و هر یک بیننده را به یاد کاریکاتورهاي پیاپی روزنامهآراسته شده

گونه و پیوسته. در ست: بر جا گذاشتن تأثیري روایتهاي امروز یکی ابدون تردید، با هدف کارتون

هاي جنگ، قاب صحنه ي دیگر نیافتاده است.اي روي پیکرهها دقت شده و هیچ پیکرهگذاري پیکرهفاصله

 . شودتزئینی از پرچم اور در تصویر زیر دیده می

 خورد.اور به چشم میها و زاویه دید مشابه پرچم ي کاخ پارسه نیز، توالی صحنهدر نقوش برجسته

 3ي گزینه -111

 )102 و 100هاي فحهص 1 در تاریخ سیر هنر(

 و پکن شهر در چین رسمی پایتخت گیريشکل دوران هفدهم، تا چهاردهم هايسده شامل مینگ دوران

 سازي چینی تزئینات به تمایل پیشین، هنرهاي بازآفرینی دوران. است) جینگ بی( ممنوعه شهر ساخت

 است. سبز و آبی پردازيمنظره گیريشکل) و مبلمان و زندگی وسایل(

 2ي گزینه-112

 80 يفحهص، 2 هنر درتاریخسیر

 و شد حاصل سریعى تغییرات رفته رفته ولی بود معماري تابع راشیتپیکر همچنان نیزدر گوتیک پیشرفته 

 غربی اروپاي هايانسان ویژگی با قدیسین چهره داد و هنر به واقعگرایانه ماهیتی وانسان طبیعت به توجه 
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ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

 و باستان يدورهي گرایانهطبیعت سبک معیارهاي به توجه با ايزنانه هاىپیکره همچنین و شودمی ظاهر

 کند.جلوه می ایستا حالتی

 1ي گزینه -113

در آثار ماکس بکمان، موقعیت انسان و حاالت ذهنی او با واقعیت تمام در برابر مخاطب به تصویر در 

 آید.می

114- 4 

 )39ي ، صفحهتاریخ هنر جهان(

 توجه مورد بدن، هايحالت نمایش و هاتندیس در نماییژرف ،ي دوران کالسیک یونانبرجسته نقوش در

 .شد استفاده فضا پرکردن و عمق نمایش براي لباس و پارچه از و گرفت قرار

 4ي گزینه-115

 )31ي ، صفحهایران(تاریخ هنر 

 شمار به ماد معماري آثار ترینمهم از سنگی هايدخمهگور و تپه باالي در ايصفه نشینعمارت بناهاي

 کردن وارد و مادها حاکمیت تحت مناطق معماري میراث از تأثیرپذیري با شکوه با بناهاي این .آیدمی

 مسقف هايساختمان وجود. شود شناخته آریایی شاخص معماري عنوان به توانست جدید معماري عوامل

 .گردید ایران سنتی معماري ساسا دارستون

 2ي گزینه -116

 هاي آثار لوترك است.زبان گویا و موجز در طراحی به منظور صراحت در انتقال پیام از ویژگی

 4ي گزینه -117

 

 1ي گزینه -118

 هاي محمدي است.گیري مکتب اصفهان، از ویژگیسازي شکلتأکید بر طراحی خطی و زمینه

 4ي گزینه -119

و گاه به صورت چهارخانه وگاهی به  مضاعف روش پودگذارينوعی از چادرشب با نخ ابریشمی به 

 .دشوصورت ساده بافته می

 3ي گزینه -120

 هاي آثار ادوارد هوپر است.با تباین شدید نور و سایه از ویژگیهاي صریح استفاده از شکل

 1ي گزینه -121
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ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

 سفالگري) -(کارگاه صنایع دستی 

 شفاف هستند که توسط کمپانی هند شرقی به شهرت رسیدند.   گمبرون، ظروف سفید رنگ، متراکم و نیمه

 2ي گزینه -122

 رود.هاي باربارا هپورت، کیفیت مواد در خدمت فرم و فضاي انتزاعی به کار میدر تندیس

 4ي گزینه -123

ي هنري میاموتو هاي شیوههاي تیره و مات از ویژگیزمره با رنگالبداهه موضوعات روطراحی آزاد و فی

 موساشی است.

 3ي گزینه -124

 هاي کلیساهاي سبک باروك است.هاي تزئینی سفید از ویژگیسطوح منحنی و آرایه

 2ي گزینه -125

-بین نقش در.اندهاي میرمالس از کم نظیرترین نقوشی است که در ایران با رنگ خلق شدهنگارهرنگین

هایی نیز از اسب که روي آنها سوارانی به هاي یاد شده تصاویري از انسان به چشم می خورد. صورت

 .شوداند و همچنین صورت گوزن و سگ و موجوداتی شبیه به آن دیده میشکل انسان نقش شده

هاي حیوانات به سانتیمتر و اغلب با نقش 30تا  10ها در نگاره هاي سنگی میرمالس بین اندازه صورت

 .صورت نیمرخ است

 

 3ي گزینه -126

کمدي نو از حیث مضمون و ساختار در قیاس با کمدي میانه تحوالت فراوانی را به خود پذیرفت. موضوع 

این نمایشنامه ها بیشتر درباره ي عشق، نگرانی هاي مالی، روابط خانوادگی، روابط بردگان، مقابله با 

هویت پنهان شخصیت ها و مانند اینها است. مسائل سیاسی و اجتماعی در این شیادان، بروز سوء تفاهم، 

دوره، دیگر در کمدي ها جایی ندارند. به گفته ي براکت زبان کمدي نو، زبان روزمره است، اما محاوره 

اي نیست. زیرا گفتگو در این نمایشنامه ها در آن زمان هنوز به صورت نظم نوشته می شد. تحول دیگري 

در کمدي نو در قیاس با آثار گذشته پدید آمد حذف تدریجی همسرایان بود. اگرچه در پاره اي از که 

به   آثار به جا مانده از این دوره، نمونه هایی از گروه همسرایان وجود دارد، اما گفتار آنان بیشترشبیه

همسرایان دیگر وجود  یک میان پرده در ال به الي نمایشنامه ي اصلی است. در کمدي هاي مناندر گروه

که جایگاهی براي استقرار گروه » ارکسترا«ندارد و از این رو در اجراي این کمدي ها به فضایی 

همسرایان باشد دیگر نیازي نبود و در نتیجه، ساختمان صحنه ي تئاتر نیز دچار دگرگونی شد و نمایش 

 ها معموالً بر روي یک صحنه ي بلند به اجرا در می آمد.
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ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

پیوند خورده است. و امروزه این دوره را می توانیم بر اساس آثار او » مناندر«و بیشتر با نام کمدي ن

می نامند و در دنیاي درام، او را واضع » کمدي رفتار شخصیت ها«کمدي هاي مناندر را . ارزیابی کنیم

 این نوع کمدي می دانند.

او هیچگاه سعی نکرد که نویسنده اي  مناندر، برخورد شخصیت ها را ماهرانه به نمایش می گذاشت.

شوخ و مسخره باشد و هرگز هم چنین نبوده و این نکته اي است که بسیار مورد سوء تفاهم واقع شده 

است. وي می خواست تصویري از طبیعت آدمیان را تحت شرایط و اوضاعی تحمل ناپذیر ارائه کند، و در 

هاي اصلی را، گام به گام در برخورد با ی شخصیتکوشید تا ویژگمناندر می. این کار هم موفق شد

 هاي متضاد، در طول نمایشنامه، افشا کند. شخصیت

 3ي گزینه -127

ها ترین آدمدهد چگونه حتی منطقیبا برجسته کردن تاثیر و پیامدهاي خشونت، نشان میفروشنده، فیلم 

فیلم داستانی قوي درباره  .پردازدمی و در کنار آن به مسئله بخشش شوندبه انتقام گرفتن متمایل می

 .هاي پیچیده و دردناك در آن جاي دارندکند که موقعیتاي روایت میانتقام را به شکل واقعگرایانه

 3ي گزینه -128

 چسبانندة مادة عنوان به کلودیون معرفی از بعد عکاسی محصوالت گاهتکیه عنوان به شیشه از استفاده

 انجام شیشه شدن خشک از قبل باید سبرداري ع چون روش، این در .شد یجرا شیشه روي نقره ذرات

 بود مرطوب شیشه که مادامی تا عکسبرداري اگر .شد معروف ترَ کلودیون نام به شیوه این گرفتیم

 خشک کلودیون که درصورتی اما بود؛ ثانیه چند حداکثر آن براي الزم نوردهی زمان گرفت،یم انجام

 که داشت را نتیجه بهترین زمانی ظهور عملیات همچنین. کردمی افت شدت به نآ حساسیت شد،می

 تاریک اتاق یک وجود نیازمند شیوه این به عکاسی بنابراین شد؛می انجام سبرداريعک از بعد بالفاصله

 محدود را عکاسی استودیوي از خارج عکاسی مساله این .شود مستقر عکاسی محل در تا بود متحرك

 گرفتن نظر در با و شدمی خراشیدگی دچار سهولت به کلودیون امولسیون الیۀیی که ازآنجا .کردمی

 از پس امولسیون الیۀ معموال سایش، برابر در آن باالي پذیريبیآس و کلودیون شیمیایی ناپایداري

 به هیتوجل قاب طور به که پوشاننده الیۀ. شدمی داده پوشش) ورنی الیۀ( دیگري مادة توسط نوردهی،

 روي بر اياهقهو به مایل زرد رنگمایۀ یک آمدن وجود به سبب اغلب کرد،یم کمک تصویر ثبات

 شد.می کلودیون

 زمان و خاکستري، هايرنگمایه خوب تفکیک جزئیات، ضبط توانایی روش این به عکسبرداري مزایاي از

 را خود جاي کوتاهی زمانت مد رد ترَ کلودیون روش شد باعث هایویژگ این .بود کوتاه نسبتا نوردهی

 .نماید منسوخ را کالوتیپ روش و داگرئوتیپی و کند باز برتر عکاسی روش عنوان به

 4ي گزینه -129
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ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

 هاي آثار حسین کاظمی است.هاي جدید باتلفیق بینش شرقی و غربی از ویژگیارائه ترکیب 

 1ي گزینه -130

هائی که از طریق لفاف کردن بناهاي یاواچف کریستو (طراح و نقاش متولد بلغارستان، به سبب طرح

کند تا بندي میعمومی و استتار مناظر طبیعی اجراء کرده است، شهرت دارد. او اشیاء مختلف را بسته

 .شان را مرموز و مشکوك جلوه دهدجداشدگی
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گاه و کالس کنکور –علی آاقجانپور  دمرس دانش 6931ر واالت درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنسئ تحلیلی بر   
  
 

پرسش های درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر، بیش از آنکه به سنجش آمادگی تحصیلی و  

استعداد کمی داوطلب تحصیل در هنر بپردازند، دانش پایه ریاضی و فیزیک مدرسه ای را می 

سنجند تا توان کاربرد دانش ریاضی و فیزیک در هنر را که از بدسلیقگی طراحان و بی برنامه بودن 

مربوطه، حکایت می کند؛ علی الخصوص در کنکور سالجاری. حجم کاربرد ریاضی و ه ریزان برنام

ب هندسه و فیزیک در هنر باستان و رنسانس و مطالب نوشتاری نظری درباره آنها، حتی در حد کت

 کم نیست. هنرستانی هم

5√گزینه یک صحیح است. زیرا، ابعاد مستطیل بزرگتر  341پرسش   × کوچکتر است و مستطیل  2

3سمت راست، با ابعاد  × است. بکار بردن توصیف نادقیق و گنگ کوچک و بزرگ و متوسط، از  2

آشنایی طراح سئوال با آزمونسازی و ایجاد ابهام در داوطلبین، حکایت دارد. زیبنده بود که عدم 

 مستطیل ها همچون روش مرسوم در هندسه اقلیدسی، با رئوس چهارگانه خود، نامگذاری شوند.

زیبا و قابل اتکاء به جهت تمیز دواطلبان قوی از دیگر داوطلبان است. همچنین،  345پرسش  

به خوبی، توان تجسمی داوطلبان را جهت درک مفهوم تقارن، به سنجش می کشد.  351پرسش 

بهتر است که طراح محترم، از نمونه های بیشمار نقوش هندسی در معماری اسالمی در چنین 

، بیشتر گیرد تا میزان آشنایی و سواد هنری داوطلب ایرانی را با فرهنگ اسالمی پرسش هایی بهره

 سنجیده باشد و زمینه روانسنجی داوطلب هنرجو را در چنین گونه مسائلی، بسنجد.

با هنرجویانی  ،بسیار کارآمد و عالی ست و در هنرهای مختلف، از جمله کاشیکاری 353پرسش  

سبه مساحت های اینچنینی را ندارند و فلذا، به نقوش ساده تر، پناه برخورد می کنیم که توان محا

 می برند.

جای خالی طرح پرسش هایی از فیزیک که بحث صدا و اکوستیک را بسنجند، در کنکورهای اخیر،  

احساس می شود. شناخت امواج و فلسفه فیزیک و ارتباط آن با هنرها و فرهنگ اسالمی، ارزش 

 های مکانیک و استاتیک دارند.سنجش بیشتری از تست 
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 96تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر

نسبت به سال گذشته تغییر چندانی از نظر نوع سواالت و سطح  96ترسیم فنی در کنکور هنر  درس

 دشواری نداشته و می توان گفت در حد انتظار بود.

 سوال ترسیم فنی: 20از 

تبدیل  161سوال در اختصاص دارد.  زاویه، مثلث و چندضلعی() سوال به مبحث هندسه 6تعداد  -

 سوال جدیدی نسبت به کنکورهای گذشته بود. دقیقه به درجه خواسته شده است کهمقدار زاویه از 

 بخش مهمی در ترسیم فنی کنکور هنر است.بخش هندسه همچنان 

 (162)یک سوال ترسیمی از مبحث تقارن است.  -

که از جهاتی می توان گفت سوال هوشمندانه ( 175) یک سوال از مبحث ترسیمات هندسی است  -

 که دانش و مهارت دانش آموز را در شناخت ویژگی های پرگار، خط کش و گونیا می سنجد. ای است 

 سوال داریم که دو تای آن مجهول یابی در سطح متوسط است.  3از مبحث تصاویر دوبعدی  -

ترسیم یک تصویر که شیوه ی صحیح  (173)نیز تنها یک سوال داده شده است  از تصاویر سه بعدی -

 .می سنجدسه بعدی را 

سوال از مبحث شناخت احجام است که نسبت به سال گذشته که دو سوال داشتیم،  4تعداد  -

  (50)صفحه ی عیناً از متن کتاب درسی ترسیم فنی است.  178افزایش پیدا کرده است. سوال 

رها ( که شبیه به آن را با171داده شده است ) ،از هندسه ی فضایی نیز تنها یک سوال از مبحث خط -

 در آزمون های کانون دیده ایم.

سوال  2سوال به  5تعداد سوال های نقشه کشی معماری در این آزمون نسبت به سال گذشته از  -

)صفحه ی عیناً از متن کتاب درسی نقشه کشی معماری است  177کاهش پیدا کرده است. سوال 

ه، پاسخ درست را باید از میان مشخص بودن فضای آشپزخانه در نقشبا توجه به  179(. در سوال 111

 انتخاب نمود.  3و  2گزینه های 

و تجهیزات نقشه کشی است. در کنکور  ( از بخش آشنایی با ابزارها180در نهایت، یک سوال نیز ) -

 سال پیش از این بخش سوالی نداشتیم.

کتیو و گسترش پرسپبرش، مقیاس، اندازه گذاری، از مباحثی مانند  96در درس ترسیم فنی کنکور ***

 احجام، سوالی نداریم. 

 حمیدرضا مظاهری
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نمونه ی این خط لوگوتایپ مورد نظر با بهره گیری از خط کوفی عباسی، خلق شده است.  -181

 .مشاهده کنید 63صفحه ی خط در گرافیک درسی  در کتاب را می توانید 

نامیده می شود. تمرکز « تمرکز»د در نواحی خاصی از ترکیب اجتماع فرم های واح -181

و تعدادی مرکز فرعی به وجود می  می کند و اغلب یک مرکز توجه اصلیحرکاتی موزون ایجاد 

ویر تصتمرکز خطی، و تمرکز سطحی هستند.  نقاط تمرکز، :انواع ترکیب بندی با تمرکزآورد. 

ناحیه ی متمرکز طرح به  . در تمرکز خطینشان می دهدرا مورد نظر در این سوال تمرکز خطی 

قد این عناصر است. فرم های واحد عناصر پراکنده ی نزدیک یا فاخطی، نواری، دارای صورت 

 داخل نوار تراکم های متغیری دارند. در هر ترکیب بیش از یک نوار می تواند وجود داشته باشد.

جمع کردن سطوح، تفریق سطوح،  نواع رسم شکل هندسی به کمک سطوح، می توانز اا -181

نام  ار تغییر شکل سطوح سطوح، تغییر اندازه ی سطوح وتقسیم تداخل سطوح، تکثیر سطوح، 

تفریق هنگامی ایجاد می شود که یک سطح منفی روی یک سطح مثبت بیفتد و فضایی را از برد. 

 منفیشکل با هم پوشانی دوسطح، است که  به معنی آنسطح مثبت کم کند. تداخل سطوح 

تفریق دو سطح از یکدیگر را حاصل شفافی در ناحیه هم پوشده ایجاد می شود. تصویر مورد 

 نشان می دهد.

یک  این است. رفتهنگاره ی مورد نظر، پیکری را نشان می دهد که سرخود را در دست گ -181

ای سبک سورئالیسم غربی همسو می باشد. و از آنجا که با نگرش هکه  فرا واقعی استامر 

ناسب با متاست، به خصوص  ی ضوع نقاشی، تصویر یک واقعه یا رویداد نیست بلکه یک پیکرهمو

 عنوان پیکره نگاری درباری به نظر می آید تا نقاشی قهوه خانه ای.
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تگی سشکل های ارگانیک از منحنی های مالیم به هم پیوسته، با نقاط اتصالی بدون برج -181

و ناهمواری، تشکیل شده است. معموال منحنی ها با دست کشیده می شود، اما گاهی هم از 

وسایل ترسیمی مثل پیستوله یا منحنی های منعطف استفاده می شود. در شکل های ارگانیک 

  .خط راست به ندرت دیده می شود

متوجه قت سبک سورئالیسم دیده نمی شود. با کمی دتصویر خصوصیت دال بر در  -189

 را میتصویر سایه ی بزرگتر از اندازه ی واقعی دوچرخه سوار و  می شویم عمود بر زمین عکاسی

 که می تواند تعبیری از خود بزرگ بینی داشته باشد. بینیم

رار س محل قسپ ر، کنتراست شدید نور و سایه ی آن وهم ترین ویژگی بصری این تصویم -181

چند قسمت  است که در واقع با خطوط مورب کادر را به  ی فرد درون کادرگیری دست ها

 تقسیم می کند و سبب پویایی آن است.

اند این ترکیب می تودر تصویر، ترکیب متناقض یک پر با یک تیغ را مشاهده می کنیم.  -188

 ماهیت هر یک از اجزا را زیر سوال ببرد.

می خالصگی و زاویه دار نشان دادن آن  ایونی است.آور سرستون های مکتب تصویر یاد  -186

  را نشان دهد. گذشته سنتاز  معماری مدرن تاثیر پذیریبرای تعامل و نمادی  تواند

161-  

از آثارمهم سبک « زنی از پلکان پایین می آید»نام  تابلوی مشهور مارسل دوشان با -161

ندگی در ز «حرکت»به کمک تکرار و ایجاد ریتم، توریستی قوتوریست به شمار می رود. در آثار فو

 روزمره و عصر ماشینی نشان داده می شود.
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درنشان داده شده، تصویر نمادین یک قلب بر کف دست انسانی دیده می شود. گویی که  -161

آن را به سمت نیازمندی گرفته است. این نشان برای مؤسسه ی اهدای عضو، مناسب به نظر می 

 رسد. 

ه بر زمین را نشان می دهد نشان مورد نظر، آغوشی گشوده و تگیه گاهی برای فرد نشست -161

 و پشتیبانی را تداعی می کند. حمایت که معنای

رئالیسم، به آثاری می گویند که مانند عکس، واقعی به نظر می رسند. هپنینگ آرت، توف -161

ر تفکآثاری است که عامل اصلی خلق آن اتفاقی انجام می شود. کانسپچوال آرت هنر مفهومی و 

. دهم و هندسی و مهندسی شمنظخطی با ساختار  هستند ویسم، آثاریتروکتیبرانگیز است. کنس

یام و مفهموم نهفته در آن است و تفکر مخاطب را برمی پتصویر مورد نظر دارای از آنجا که 

 سبک اثر کانسپچوال آرت است.انگیزد، 

ه واسطه ی خطای دیدی که ایجاد می کند دارای وزن و حجم کاذب شده بطرح داده  -161

و همچنین ریتم سط و باالی کادر به چشم می خورد است. حرکت سیال و ایستا در پایین، و

ا ام .صویر وجود داردفاصله ی خطوط در ت کم و زیاد شدن تدریجیل افزایشی و کاهشی به دلی

 بین فرم کلی طرح و کیفیت حرکت در آن تضاد وجود ندارد.

)ظاهرا  جسم سنگیننهفته در چشمان مردی که طناب پیوسته به یک  و نفرت خشم -169

ه ق ناگوار گذشتعملی است در آینده که از پس اتفا رخ دادکشتی( را بر دوش می کشد، پیام آور 

زینه ژگی تصویری دال بر سایر گاتفاق می افتد. تصویر می تواند تداعی گر معنای انتقام باشد و وی

 به طور قطع در آن دیده نمی شود.ها 
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در  هک در تصویر پاهایی را می بینیم که همگی به یک سمت گام بر می دارند.  و سرهایی  -161

کادر قرار نگرفته اند نشان از انجام عملی بدون توجه و تفکر در آن است. استفاده از کبوتر در 

 جانداران یکسان بودن حقوق اول با انسان ها در وهلهبودن آن هم قدم جلوی کادر و هم راستا و 

، متوجه معنای تقلید تاملاندکی را به ذهن متبادر می کند اما با  )چه انسان و چه حیوان(

 برخورداریبدون  می شود که حیوانی با و یکسان نه می شویم که در آن انسان هم ارزشکورکورا

 ی عقل عملی را انجام می دهد.قوه از 

در نوع ترکیب بندی، حالت تمام رخ  تعادل باال قرینه بودن کادر، 2شماره ی  فیگوردر  -168

ث به وجود عکه وزن بر آن رها شده است همگی با دست های مردچگونگی قرار گیری چهره و 

دارای بودن  تمام رخدلیل  به 6شماره ی  فیگور چهره ی سپس باالیی شده است.آمدن سکون 

 1 ی رهشما فیگورو در  باعث ایجاد پویایی شده است.صورت اندک سکون است اما زاویه ی 

 دار است.برخوردیگر  فیگورپویایی بسیار بیشتری نسبت به دو از حالت مابین سه رخ و نیم رخ 

. در نگرش اسالمی این رنگ باشدنماد خرد و دانایی رنگ زرد خالص همواره می تواند  -166

 ز هست. نیتابان  و خورشید نماد فروغ خداوند

 واستفاده شده پر کنتراست  به صورت ی متنوع و ترکیبیمکتب هرات رنگ هاآثار  در -111

مکتب اصفهان استفاده از رنگ روغن و به رنگ نقش و زمینه در تضاد با یکدیگر است. در  معموال

 اصطالح رنگ های درخشان رایج شده است. 
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 نویسنده: ارغوان عبدالملکی  کانون فرھنگی آموزش

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

 گزینه  -202

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

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

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

 4گزینه  -204

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

 2گزینه  -205

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

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

 .هاي اساطیري دانستو مهابهاراتا را هم می توان جزو حماسه

 4گزینه  -206

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

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

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

 4گزینه  -207

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

 2گزینه  -208

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

 .گیردبر می دره سرگذشت آگامنون و اُورست را تایی است کي تراژدي سهنمونه
 3گزینه  -209
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 نویسنده: ارغوان عبدالملکی  کانون فرھنگی آموزش

 )22ي خالقیت نمایشی، صفحه کتاب سبز(
دارد. تراژدي، یونان باستان هاي نمایش است که ریشه در مناسک مذهبیکی از شکلتراژدي ی

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

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

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

 گزینه  -210

 
 

 1گزینه  -211

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

 1گزینه  -212

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

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

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

 
 3گزینه  -215

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

 
 1گزینه  -216

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

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

 .معنا سروکار داریم
 2گزینه  -217
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 نویسنده: ارغوان عبدالملکی  کانون فرھنگی آموزش

ي ابزاري او از بیماري فرزندش ي مورد نظر، تأکید بر حقارت هدف پدر و استفادهکاربرد موسیقی در صحنه
 است.

 3گزینه  -218
 

 2گزینه  -219
 

 2گزینه  -220

 ي گذشت زمان، ابدیت و تولد مجدد است.ي تکان دادن گهواره، نشانهتکرار صحنه
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 احمد رضایی        96پاسخ نامه درس خالقیت موسیقی کنکور 

 «4»ی  گزینه .222

آمده است. کادانس « آکورد مؤنث»اشتباه  به« کادانس مؤنث»جای  در سوال به

مؤنث کادانسی است که عامل نهایی )آکورد آخر( آن بر روی ضرب ضعیف ظاهر 

شود. این تعریف در مورد پیوند آکورد معکوس دوم تونیک به آکورد نمایان 

دهد که آکورد  را تشکیل می کند؛ زیرا این گردش یک کادانس نیمه صدق می

K6معکوس دوم تونیک آن )
بنابراین  آید. اجبار بر روی ضرب قوی می به (4

 گیرد. آید و کادانسی مؤنث شکل می آکورد نمایان بر روی ضرب ضعیف می

 «3»ی  گزینه .222

ی هفتم گام مینور هارمونیک شکل  بر روی درجه« هفتم کاسته»آکورد 

 گیرد. می

 «2»ی  گزینه .223

وجود داشته باشد. « آلتو»تواند در یک ساز  ن صدا در این بین نمیزیرتری

ی ساز  بمل است. دامنه بمل نیست و در سی ضمنًا ساکسوفون سوپرانو در می

بمل یک  تر از ساکسوفون است و در عین حال، کالرینت می جرأت وسیع کالرینت به

 بمل صدا خواهد داد. چهارم درست باالتر از ساکسوفون سی

 «2»ی  هگزین .224

 کادانس پالگال حاصل حرکت آکورد زیرنمایان به تونیک است.

 «2»ی  گزینه .222

دیز، سی،  می، سل»کنیم. حاصل  ترتیب فواصل سوم مرتب می ها را به ابتدا نت

است. این آکورد هفتم نمایانی است برای ال ماژور یا ال مینور. « ر

اس قرار دارد در ب« ر»ی وارونگی آن نیز، با این وصف که نت  درباره

 ی مورد نظر معکوس سوم است. گزینه

 «2»ی  گزینه .226

ی سوم باالی شاهد شور  درجه« بیات ترک»یا « بیات زند»ی  شاهد و خاتمه

 مولد آن است.

 «3»ی  گزینه .222

 سیم جفتی است. 10دارای « عود»یا « بربط»

 «2»ی  گزینه .222

« تئوریکمینور »ی خود شبیه گام  رونده در حالت پایین« مینور ملودیک»

 است.« ائولین»است. این گام معادل همان مد کلیسایی 

 «4»ی  گزینه .229

 ای خودصدا )ایدیوفون( با ارتفاع صوتی معین است. سازی کوبه« ویبرافون»

 «2»ی  گزینه .232

و « جنگ و صلح»، «پدرخوانده»، «رومئو و ژولیت»هایی چون  موسیقی فیلم

، «نینو روتا»آثار  از« و نیم 8»از جمله « فلینی»بسیاری از آثار 

 آهنگساز ایتالیایی است.

 «2»ی  گزینه .232

های  سازی بادی چوبی دوزبانه است که نت« فون هکل»یا « ابوا باریتون»

 نوازد. تر می شده را یک اکتاو بم نوشته

 «4»ی  گزینه .232

است. با « رکرن الکرن،»را در نظر بگیرید. سرکلید آن « دو»چهارگاه 

رسیم که  می« دو، می، سل»های  تونیک آن به نتتشکیل دادن یک تریاد روی 

 یک آکورد ماژور است.

 «4»ی  گزینه .233
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است که اقتباسی است « حسین دهلوی»اثر از « فانتزی برای تار و ارکستر»

 نقی وزیری. علی« بندباز»از 

 «3»ی  گزینه .234

و یک اکتاو و یک دوم بزرگ یا یک نهم بزرگ « بمل سی»ساکسوفون تنور در 

 دهد. دا میتر ص پایین

 «2»ی  گزینه .232

(، پس refrainی تم اصلی )ریفِرین  فرمی است که در آن، پس از ارائه« روندو»

شود. در این فرم تم روندو  از هر بخش متفاوت، تم اصلی دوباره ظاهر می

 شود. حداقل سه بار شنیده می

 «3»ی  گزینه .236

پرده است. ی بین درجات سوم و چهارم، و هفتم و هشتم یک  در شور، فاصله

شود تا  شود که باعث می تر می ی ششم ربع پرده بم درجه« خارا»اما در درآمد 

 شود.« مجنب»ی بین درجات ششم و هفتم این دستگاه  فاصله

 «3»ی  گزینه .232

ی سوم خود هستند که در  اختالف در درجههای شور و همایون دارای یک  دستگاه

 تر از همایون است. پرده بم شور نیم

 «2» ی گزینه .232

را در تاریخ موسیقی به « پدر سمفونی»سمفونی لقب  104با تصتیف « هایدن»

 خود اختصاص داد.

 «4»ی  گزینه .239

 «.غیث بم، اوج، غیث و پس»اند از  مناطق صوتی نی از بم به زیر عبارت

 «2»ی  گزینه .242

ی دوم با وجود دکرشندو از دینامیک پیانیسیمو به فورتیسیمو  در گزینه

 پذیر نیست. امکانحرکت کردیم که 
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 مبینیسعید      96 هنر کنکور سواالت خواص مواد پاسخ تشریحی

ساس کاربرد پیگمنت ها برای رنگ کردن الیاف نساجی کامالً با طبقات مواد رنگرزی ذکر شده که در آنها نفوذ ا-3گزینه -241

مرحله اساسی فرآیند رنگرزی می باشد ، متفاوت است . پیگمنت ها چون از نظر مولکول ماده رنگرزی به داخل لیف یک 

فیزیکی دارای ذرات درشت غیر محلول در آب می باشند ، بنابراین آنها را نمی توان در هر مرحله ای از فرآیند نساجی به داخل 

تشکیل دهنده الیاف که به صورت پلیمر می باشد  لیف وارد کرد . به هر حال پیگمنت ها را می توان در طی تولید الیاف با مواد

، قبل از عمل ریسندگی که منجر به تشکیل فیالمنت ها می گردد مخلوط نمود . چنین فرآیندی را رنگ کردن توده پلیمری می 

 . نامند . کاالی رنگ شده ثبات شستشویی باالیی دارد . این روش به رنگ کردن الیاف مصنوعی محدود شده است

مواد رنگرزی در این گروه در آب محلول هستند به جز مواد رنگرزی دیسپرس که خیلی جزیی محلول می باشند و شامل  مامت

 .مواد رنگرزی اسیدی ، مستقیم، بازی و دیسپرس هستند

 پیگمنت ها دانه های حامد نامحلول هستند که به وسیله ای باید رئی کار قرار گیرند.

ترین  پذیر با چگالی پایین است که سومین عنصر فراوان و فراوان نرم، سفید و چکش فلز عنصر یک. این آلومینیم-4گزینه -242

 .است پوسته کره زمین فلز در

کائوچوی طبیعی یا الستیک طبیعی یک ماده تغییر یافته طبیعی است. این ماده را از شیره درختانی به نام کائوچو -3گزینه -243

ن شیره سفید رنگ که التکس نام دارد بوسیله گرم آورند. ای کند، به دست می که قطره قطره در محل زخم زدگی از آن تراوش می

 .کردن مالیم روی آتش دود داده و با اضافه کردن اسید استیک )جوهر سرکه( منعقد و به صورت الستیک خام در می آورند

ش استحکام این الیاف با تحقیقات صورت گرفته بهبود یافته و بر خالف پنبه با جذب رطوبت استحکامش کاه-1گزینه -244

یابد و علت آن نیز وجود مناطق آمورف بیشتر نسبت به پنبه است و البته این خاصیت میزان جذب رطوبت و رنگپذیري  مي

  .جذب رطوبت دارد  8که پنبه %  جذب رطوبت دارد درحالي 12بیشتري را ممکن ساخته است. درحالت استاندارد % 

 می تواند جواب باشد. 1پس فقط گزینه 

اع نخ های نسوز )طناب نسوز(فایبرگالس،آزبستی،کوالر،سرامیکی وتفلونی به صورت گرد ،چهارگوش و رشته نو-2گزینه-245

 .می باشد…برای آببندی و دوخت پارچه های نسوز و…ای مناسب جهت محیط های حرارتی،اسیدی و بازی،تحت فشار و

شود.  گردو، توت یا چوب های محکم دیگر ساخته میبدنه اصلی قیچک از چوب یک تکه و معموال  :کاسه طنینی-2گزینه -246

کند. قسمت کوچکتر در  قسمت بزرگتر و کوچکتر تقسیم می 2کاسه طنینی، حجیم و دو فرو رفتگی بزرگ در طرفین، آن را به 

انه قسمت گیرد. ده کشیده می شود و خرک روی قسمت پوست قرار می )آهو یا کوسفند(پایین ساز قرار دارد و بر دهانه آن پوست

 .یابد بزرگتر باز است و دسته، تا روی نیمی از این قسمت ادامه می

اى تیره  رنگ قهوه دار و فراوان به هاى نامنظم و موج اى است و رگه زیتون : رنگ این چوب کرم با زمینهٔ قهوه-3گزینه -247

طور فراوان  در منطقهٔ رودبار و منجیل ایران نیز بهدارد . رویشگاه این چوب کرانهٔ مدیترانه، شمال افریقا و جنوب اروپا است . 

هاى وحشى آن بین قزوین و گیالن و نواحى جیرفت و جبال بارز وجود دارد . در اطراف گرگان تا  شود . گونه کاشته مى

 و همچین بسبت به دیگر چوب ها تخلخل بیشتری دارد.. مازندران دیده شده است

های ماده در  میلیمتر است. پروانه ۹-۱۲به رنگ زرد که طول بدن آن معموالً  بید پروانهٔ کوچکی است  حشرهٔ -1گزینه -248

 .گذارند های فرش و یا سایر منسوجات پشمی می هفته از عمر خود درحدود صد تخم در محل تاخوردگی ۲-۳طول 

شوند. درنتیجه ممکن است در هر دسته انواع  بندی می هایشان دسته های الی، شن و ماسه، براساس اندازه دانه خاک-1گزینه -249

ترین کانی  ها دارد متداول دلیل پایداری زیادی که نسبت به سایر کانی ها وجود داشته باشد. کانی کوارتز به گوناگونی از کانی

های  شوند. کانی های الی و ماسه یافت می است. پس از آن، میکا و فلدسپار بیشتر درمیان کانیتشکیل دهنده ماسه و الی 

 .دهنده سنگ مادر )سنگی که دچار فرسایش شده( است های تشکیل دهنده شن، معموالً شبیه کانی تشکیل
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ای فراوری  شده یا شیمیایی کنترل های ایمن است که تحت علمیات حرارتی شیشه حرارت دیده یکی از انواع شیشه-4گزینه  -250

دهی سطوح خارجی را تحت فشار و سطوح  های معمولی بیشتر شود. حرارات میشوند تا اینکه مقاومتشان در مقایسه با شیشه

 .گذارد داخلی را تحت کشش می

شود و از  ه میاست که با گرما بر بستر بام چسباند الیاف مصنوعی و قیر ایزوگام پوشش مقاومی از-4گزینه -251

 .کند به محیط زیر خود جلوگیری می رطوبت و آب نفوذ

ی حکاکی روی فلز به طریق مستقیم است. روشی است که نسبت به روش غیر از روشها )بیورین(روش بولینو-2گزینه -252

های استفاده از مغار را در آثار دوره پارینه سنگی مشاهده می کنیم که با  تر و کم حادثه تر می باشد. اولین نمونه مستقیم ساده

های گوناگون ایجاد نمودند.  ت و استخواناستفاده از مغارهای ساخته شده از سنگ چخماق آثاری را بر روی سنگ، شاخ حیوانا

های بعد ابتدا بر روی اشیاء با ارزش و سپس بر روی فلزات قیمتی حکاکی انجام شد. این آثار آنقدر کوچک و طبیعتا از  در دوره

 .نظر طراحی محدود بوده است جریان اصلی پیشرفت و تکامل حکاکی که در نهایت به چاپ و تکثیر بیشتر می رسید

پارچه را با آب سرد به وسیله ي اسفنج بشوئید. اگر لكه باقي ماند گلیسیرین به كار ببرید و بگذارید چند لکه میوه -1گزینه -253

 .ساعتي بماند. سپس با آب گرم و صابون بشوئید

ی است که در اوسط قرن پانزدهم توسط گوتنبرگ اخترا گردید. چون چاپ برجسته از قدیمی ترین روش های چاپ-3گزینه -254

می شود. در کتاب نیز گفته  چاپ روش» نخستین بار از این روش برای تکثیر متن و کتاب استفاده شده، در زبان آلمانی به آن 

چاپ برجسته ، چاپ از حروف برجسته ی سربی که کنار یکدیگر چیده می شوند برای تهیه فرم چاپی استفاده می گردد. همین 

 .سطح برجسته است که باعث انتقال اطالعات از فرم به روی کاغذ می گردد

 زمین الی تراکم پدیر نیست و ماسه کمی دارد.-2گزینه -255

ابتدای برش باشد. ...  کدری می خاکستری نصری سنگین، سمی و چکش خوار است که دارای رنگع ربس-4گزینه -256

 .شود تیره تبدیل می خاکستری است اما در معرض هوا به رنگ مایل به آبی سفید

 تینر ... خشک کننده اسکاتیف.روغن کمان حاللش -3گزینه -257

 دادن تربانتین نشانه کیفیت و مرغوبیت آن می باشد.محو شدن حباب ها بالفاصله بعد تکان -3گزینه -258

 فایبر گالس ترمیم نمی شوند یا به سختی ترمیم می شوند.-2گزینه -259

پشت  .رخ داده است پشت زدن ورق بعدی انتقال یابد، عمل پشت شده بر روی یک ورق به چاپ مرکب -4گزینه  -260

 می شود. و کثیفی چاپچسبندگی دو ورق به یكدیگر  باعث زدن
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