
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 ):به ترتیب حروف الفبا( اختصاصی دروس طراحان

  

  نام طراحان  نام درس

  فر، لیال مهدوي، نوید میرصادقی علیرضا آزاد، مینا دامغانیان، احمد رضایی، ارغوان عبدالملکی، محسن مختاري  درك عمومی هنر

  و فیزیک درك عمومی ریاضی
نی، احمد رضایی، حمیدرضا سجودي، رامین شاهباد، داریوش عابد، اصفها محمدامین امیریان، سارا حسنی

  مجتبی گلشنی، رحمت مشیدي، افشین میرحسینی، محمدمهدي ناظمی

  ترسیم فنی
 محمدامین امیریان، فرهاد باقري، هژبر حامدي، زهرا دهقانی، حمیدرضا سجودي، رامین شاهباد، فراز قضات،

  حمیدرضا مظاهري، محمدمهدي ناظمی

  قیت تصویري و تجسمیخال
سامانی، مینا دامغانیان، احمد رضایی، مهشاد رضاییان،  کاخکی، هادي باقر علیرضا آزاد، فرزانه امیریان

  ، شیدا نجفیمهدي مهدیان

  خالقیت نمایشی
زاده،  علیرضا آزاد، مینا دامغانیان، محسن رحمانی، حامد شیوایی، ارغوان عبدالملکی، محمد معتمد، آرزو نبی

  ژاله نساري

  خالقیت موسیقی
فر، آرش آقایی، احمد رضایی، مهیار طهماسبی، پارسا فردوسی، دریا معتقدي، امیررضا نصیري،  همایون آرام

  پور کامران همت

  خواص مواد
 حمدپور، محمدرضا امیري، نوید ایزدگشسب، زهره حسینی، مینا دامغانیان، فرناز شهریاري، سعید کمالو،الهام ا

  فر محسن مختاري

  

  گروه فنی و تولید
  

  

  

  شهره جعفري  گروه هنـر مدیر

  معصومه نوري  آرایی اي و صفحه امور رایانه

  رقیه محبی  مسئول دفترچه

 سوران نعیمی  ناظر چاپ
  

  

 ) وقف عام(چی  آموزشی قلم بنیاد علمی
 

ir.kanoon.www  
 

@honarkanoon   
 

   021- 6463: تلفن 923خیابان انقالب بین صبا و فلسطین پالك : دفتر مرکزي
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*  

  ).اند مطرح شده دیگرهاي  دار از مباحث آزمون سؤاالت ستاره(             

  

  درك عمومی هنر

  

  هاي به جاي مانده از نقاشی مانوي است؟ کدام گزینه از سنت - 1

 براي زمینه سرخ از رنگ استفاده) 1

  هندسی نقوش ترسیم) 2

 مورب چشمان با رخ نیم هاي صورت) 3

  گیري نقوش در آثار قلم) 4

 سازي ماد، اساس معماري سنتی ایران گردید؟ ي ساختمان ام شیوهکد - 2

  اي گنبددار هاي صفه عمارت) 2    هاي باز مرکزي حیاط) 1

 دار تاالرهاي مسقف ستون )4   سازي نقشه چلیپایی در خانه) 3

 دهد؟ یاب خطاي توازي یا پارالکس رخ می در کدام منظره - 3

  یاب رنج فایندر منظره) 2  هاي تک لنز یاب بازتابی دوربین منظره) 1

  صفحه نمایش دوربین دیجیتال) 4  هاي قطع کوچک یاب بازتابی دوربین منظره) 3

 شد؟ ي تکنیکی اجرا می مصري در قرن دوم بعد از میالد مسیح با کدام شیوه -سازي رومی چهره تک - 4

  رنگ روغن ) 2    تمپرا) 1

  رنگ موم) 4    فرسکو) 3

  هستند؟» وزیري مقدم«کدام موارد از آثار  - 5

  هاي انتزاعی برجسته زده، نقش هاي وحشت هاي پیکرنما از آدم نقاشی) 1

  شناختی ذن  هاي ایرانی، مناظر طبیعی بر اساس بینش زیبایی مایه کوبیستی با نقش هاي شبه بندي ترکیب) 2

  هاي متحرك چوبی هاي فلزي و پالستیکی، حجم هاي شنی، کنستروکسیون بندي ترکیب) 3

  گیري از الگوي اُپ آرت هاي انتزاعی با بهره رگرفته از هنر تصویري سلجوقی، نقاشیپیکرهاي ب) 4

   درست است؟» دوتچو«ي  کدام گزینه درباره - 6

  .هاي مذهبی آشنا را به طرزي مهیج و گیرا نشان دهد بندي توانست صحنه پردازي و ترکیب به مدد قدرت رنگ) 1

  .ي ساده از مشخصات آثار او است مینههاي منفرد و جمعی بر روي ز آرایش پیکره) 2

  .دهد بندي و صور انتخابی او تأثیر هنر گوتیک شمالی را نشان می ترکیب) 3

  .بندي افقی رو به عمق از مشخصات آن بود اي دست یافت که ترکیب هاي رومی به شیوه برجسته با رونگاري از نقش) 4

  کل کتاب :تاریخ هنر ایران

  کل کتاب :1عکاسی 

  کل کتاب :آشنایی با مکاتب نقاشی

  کل کتاب :آشنایی با بناهاي تاریخی
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ي  هاي سبک کدام هنرمند دوره ي رنگ از ویژگی هاي نرم و سیال و کاربرد خالقانه رکتبندي پر تحرك، برتري خطوط مدور و ح طراحی و ترکیب - 7

 باروك است؟

  کاراوادجو) 4  روبنس) 3  تیه پلّو) 2  ورمیر) 1

 است؟» پاسارگاد«هاي  هاي مجموعه کاخ کدام مورد از ویژگی - 8

  .وسیعی دارد هاي مسقف ها بر روي سکویی قرار گرفته است و در جوانب آن ایوان این کاخ) 1

  .هاي ایران است ي تزئینات داخلی در کاخ ها، بهترین نمونه بري در این کاخ آرایش وسیع گچ) 2

  ي غالب از مصالح خشت گیري از تناسبات طالیی ایرانی در ایوان بزرگ میانی و استفاده بهره) 3

  .ب آن و فضایی باز بودندهاي طوالنی در جوان دار و ایوان یک تاالر بزرگ ستون ها داراي این کاخ) 4

  ؟آید نمیهاي معماري ساسانیان به حساب  کدام گزینه از ویژگی - 9

  ها  تزئینات گسترده در نماي خارجی کاخ) 1

  شکل مستطیل يها نقشه معماري بر اساس) 2

  ایجاد گنبد منظور بنا به چهارگوش گوشواره در از استفاده) 3

  ستون  بدون وسیع تاالرهاي ساخت) 4

 ینه در مورد سبک کار هنرمندان ذکر شده، درست است؟کدام گز -10

  پیکرنگاري درباري -الملک میرزا بابا، مهرعلی، کمال) 1

  کاري فرنگی -الشعرا عبدالمطلب، میرزا موسی، ملک) 2

  گل و بته -سمیرمی، اسماعیل آشتیانی، علی مذهب) 3

  ایتالیا اصفهان -دار، محمد زمان قلی جبه رضا عباسی، علی) 4

 سیسم بسیار کوشید؟ م نقاش رمانتیک با قرار دادن تأثیرات جوي و تغییرات نور و سایه در طبیعت در تکوین رمانتیکدا -11

  گویا) 4  کنستابل) 3  دالکروا) 2  ترنر) 1

  ؟خورد نمیوار به چشم  کدام گزینه در هنر رومی -12

  نگاري چکیده) 2    کژنمایی) 1

  هاي هنري تلفیق شیوه) 4    گرایی طبیعت) 3

  وار کدام است؟ تمایز بین هنر مصورسازي گوتیک و هنر رومی مالك -13

  وار تأکید بر زیبایی جسمانی در هنر رومی) 2  ها در هنر گوتیک ظرافت تغزلی در پیکره) 1

  وار هاي درخشان در هنر رومی کاربست رنگ) 4  دار در هنر گوتیک جامگان پرشکن و حرکات زاویه) 3
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 هایی است؟ مستظرفه شکل گرفت، واجد چه ویژگی صنایع ي مدرسه تأسیس با جار کهي قا رسمی در دوره و آکادمی هنر -14

  عناصر مکتب گل در هنرهاي تزئینی از آگاهانه ي استفاده سنتی زندیه و و هاي فرهنگی ارزش حفظ )1

  )ترکیه(و عثمانی ) هند(دورنماسازي تحت تأثیر هنر گورکانی  و پردازي توجه به چهره) 2

  واقعی هاي مکان از اندازهایی چشم با همراه شاعرانه و غربی هاي هنر گرایش ایرانی با نقاشی نوعی )3

  هاي نقاشی مانوي بازمانده از سنت هاي سبکی ویژگیي سلجوقی و  رجعت به نگارگري دوره) 4

 شود؟ در معماري ایرانی به کدام قسمت اطالق می» آهیانه«اصطالح  -15

  وشش بیرونی گنبد دو پوستهپ) 2    پوشش درونی گنبد دو پوسته) 1

 هاي ساخته شده از بشن گوشه) 4  .گنبدي که مقطع افقی آن بیضی است) 3

 ایجاد عکس پوزیتیو به صورت مستقیم روي شیشه با فرآیند کلودیون چه نام دارد؟ -16

  تین تیپ) 4  سیانوتیپ) 3  کالوتیپ) 2  آمبروتیپ) 1

 ر کدام هنرمند پدیدار شد؟ي هفدهم تحت تأثی سازي باروك فالندري در سده پیکره -17

  وان دایک) 4  برنینی) 3  روبنس) 2  پوسن) 1

  هاي هفتم و هشتم درست است؟ ي سفالگري در سده کدام گزینه درباره -18

  .بردند کار می به را چوگان یا شکار مجالس مثل آباد موضوعاتی سفالگران سلطان) 1

  .بردند بهره ينگارگر ي شیوه و طراحی، خطاطی از تزئین سفالگران ري در) 2

  .زنده را ابداع کردند بسیار تصاویر با چهارپر ترنج نوعی سفالگران نیشابور) 3

  .رساندند کمال به را سفالین ظروف سازي مشبک کاشان فن سفالگران) 4

 بهشت صفوي از کدام گزینه الهام گرفته است؟ طرح کاخ هشت -19

 کاخ آپاداناي هخامنشی) 2    ي چلیپایی ساسانی نقشه) 1

  بناي کوه خواجه اشکانی) 4    االقصر مصر معبد  )3

 هاي سنتی، کدام قسمت به سربینه تعبیر شده است؟ در معماري حمام -20

  .دار با سقف کوتاه که کارکرد اصلی آن جلوگیري از هدررفت گرما بود راهرویی باریک و پیچ) 1

  . قف آن مزین به نورگیر بودوشو در آن قرار داشت و س ي آب گرم و فضاهاي شست اي که خزینه محوطه) 2

  . فضایی متمرکز معموالً به شکل چهار یا هشت گوشه که سکوهاي نشیمن و رختکن اطراف آن بود) 3

  . بخشی که با اختالف سطح از سایر فضاها، میان در و گرمخانه قرار داشت و مخصوص دولتمردان است) 4
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*  

 کدام گزینه، معرف ویژگی هنر رومانسک است؟ -21

 ترین دستاورد این دوران ري از نسخ خطی کهن و تحول نوعی خط التین به عنوان مهمرونگا  )1

  ي ساده گونه هاي خطی و مجسمهبرگرداندن صور طبیعی آزادانه به طرح) 2

  مو براي بیان حاالت درونی آمیز قلم حرکات سریع و هیجان  )3

  سازيمهگرایش به وقار کالسیک و وفاداري به طبیعت در نقاشی و مجس) 4

  شد؟ کدام عکاس، پیشاهنگ دستکاري در عکس و عکاسی بوده و کار او براي تحقق برخی از اثرات به سینما نزدیک می -22

 بیل برانت) 4  انسل آدامز) 3  پیتر هنري امرسن) 2  ادوارد مایبریج) 1

آمیـزي خـیس در    هاي محدود به خصـوص سـیاه و رنـگ    هاي ممکن، نقاشی مستقیم از مدل، استفاده از رنگ سایه تقابل نور و سایه با حداقل نیم -23

  خیس از خصوصیات آثار کدام نقاش است؟

  ادگار دگا) 4  کلود مونه) 3  ون گوگ) 2  ادوار مانه) 1

 است؟» اُدیلُن ردن«هاي آثار هنري  گر ویژگی کدام گزینه بیان -24

 واقعیت و خیال  نوسان میان دو قطب تصویرآفرینی از -ي ملهم از ادبیاتآثار رؤیاگونه  )1

  هاي منحنی برگرفته از هنر خاور زمینهنر تزئینی متشکل از خط -گذاري هاي اجتماعی با اسلوب نقطهنقاشی موضوع) 2

  الهام از منابعی چون تاریخ و اساطیر و ادبیات شرق -هاي احاطه شده در میان نقش و نگارهاي رنگینپیکره) 3

  گرایی و عرفان گر خطی و ترکیب واقع ي بیان شیوه -نمایی فاقد برجسته هاي سطوح تخت تزئین شده با پیکره) 4

 است؟» شیرازي رستم جواد«گر ویژگی آثار  کدام گزینه بیان -25

  هاي بزرگ گیري و اجراي طراحی در اندازه تکیه بر قلم) 1

  ي پرداز  هاي ظریف با شیوه ساخت پرتره) 2

  روگی هاي گرفت بندي لچک و ترنج و طرح ترکیب) 3

  نقاشی روي چرم و مرسوم نمودن هنر سوخت) 4

 کارگیري خطوط پرتحرك و تأکید بر عنصر رنگ، ویژگی آثار کدام هنرمند است؟ به -26

  بوتیچلی) 4  فرانچسکا) 3  رافائل) 2  مازاتچو) 1

 ؟نیستي خصوصیات لنزها صحیح کدام گزینه درباره -27

 .گراست هاي هم تصویر حقیقی فقط متعلق به عدسی) 1

  .تر است تر باشد، زاویه دید آن بیش ي کانونی یک لنز بیش چه فاصلههر ) 2

  .متر، واید هستند میلی 50تر از  متري لنزهاي کممیلی 135در یک دوربین ) 3

  . فوتو استزاویه دید کوچک مربوط به لنزهاي تله) 4
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  افزود؟» جوتو«آالیش آثار  ظمت ساده و بیها را بر ع هکدام هنرمند در آثارش، درك علمی پرسپکتیو و روانشناسی کنش پیکر -28  *

  بوتیچلی) 4  وروکیو) 3  اوتچلو) 2  مازاتچو) 1

  هاي تزئینی و عاطفی رنگ و تحریف خطی، هدف و بینش کدام گروه هنري بود؟ واکنش علیه امپرسیونیسم، تأکید بر ارزش -29

  ها نبی) 2    اوترخت) 1

  نئوامپرسیونیسم) 4    دان مکتب زباله) 3

 شوند؟ ترتیب مساجد تک ایوانی، دو ایوانی و چهار ایوانی دیده می نه، بهدر کدام گزی -30

  مسجد جامع نایین، مسجد فریومد و مسجد جامع اردستان) 1

  مسجد جامع نیریز، مسجد زوزن و مسجد جامع اردستان) 2

  مسجد جامع نیریز، مسجد نایین و مسجد جامع اصفهان) 3

  ع اصفهانمسجد فریومد، مسجد زوزن و مسجد جام) 4

  

  و فیزیک درك عمومی ریاضی

  

ضـلعی   قسمت رنگی بخشی از هشـت (در شکل زیر، مساحت قسمت رنگی چقدر است؟  -31

  .)است 2ضلعی برابر با ي ضلع هشت باشد و اندازه می ABCDمحاط در مربع

1(1 2 2  

2(2 2 2  

3(1 2  

4(2 2  

 MNواحـد باشـد، طـول خـط     6برابر BCاگر طول ضلع. کنیم رسم می BCرا موازي ضلع MNها خط ي تالقی میانه از نقطه ABCدر مثلث -32

 کدام گزینه است؟

1 (3   

2 (4   

3 (2   

4 (9   

ECدر شکل زیر،  -33 FC وAB || EF ي ي زاویه هاي داده شده، اندازه با توجه به اندازه. باشد می چند درجه است؟  

1( 70  

2( 75  

3( 80  

4( 85  

  ي مسطحه و فضایی هندسه

  احجام - دایره - ها ضلعیnها و  چندضلعی - مثلث

  تبدیالت هندسی

  فیزیک

 - شکسـت نـور   - هاي کروي و تخت آینه - نور و بازتاب نور

ابزارهاي  - ها نورها و رنگ - سرعت نور - ها عدسی - منشور

  چشم و معایب آن - نوري

30

C

E

B

A



F

40
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 در شکل زیر، چند ذوزنقه وجود دارد؟ -34

1 (10 

2 (12 

3 (4  

4 (16 

3ي زیر، شعاع در دایره -35  است؟  کدام BCي وتر بر هم عمودند، اندازه ACو ABدو مماس است و 2

1 (6  

2 (6 2 

3 (4 2 

4 (5  

ABیک مسـتطیل و  ABCDدر شکل زیر، -36 a ،BQ b  وQC c  اگـر  . باشـد  مـیa bc2 ،AQ  4 QDو 6  4 گـاه   باشـد، آن  3

کدام است؟ QCي اندازه

1 (4 

2 (6  

3 (2 3 

4 (3 2 

ADدر شکل زیر، -37  ABو 6  .)بر دایره مماس است AD( است؟ DBCچند درصد مساحت مثلث DAB، مساحت مثلث4

1 (50 

2 (60 

3 (75 

4 (80 

 کدام است؟ي هاشورخورده  مساحت ناحیه. در مربعی محاط شده است 10اي به شعاع دایره -38

1 (( ) 4 25 

2 (25  

3 (( ) 25 4 

4 (( ) 25 1 
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حاصل کدام است؟حجم شکل . درآمده استزیر اي برش داده شده و به شکل  با صفحهي واحد،  قائم با شعاع قاعدهاي  استوانه -39

1 (/ 4 5  

2 (4  

3 (/ 4 75 

4 (5  

سطح جسم دوار حاصل کدام است؟. کند واحد دور قطر خود دوران می 3اي به قطر دایره نیم -40

1 (
9
2  2 (6  3 (9  4 (12 

از نظر تقارن کدام وضعیت را دارد؟ مقابلشکل  -41

  مرکز تقارن –بدون محور تقارن ) 1

  مرکز تقارن –دو محور تقارن ) 2

 بدون مرکز تقارن –بدون محور تقارن ) 3

  تقارن مرکز –چهار محور تقارن ) 4

 هاي همنهشت است؟ محیط مثلث اولیه چند برابر محیط یکی از مثلث. ایم یک مثلث را به چهار مثلث همنهشت تقسیم کرده -42

1 (
3
2 2( 2  3( 3  4 (4 

 مساحت قسمت هاشورخورده چه کسري از مساحت مربع است؟. است ABCDمربع  وسط ضلع Eي طه، نقمقابلدر شکل  -43

1( 
1

16  2( 
1

12

3( 
1

24  4( 
1

36

ها در نظر بگیـریم   رسی میانه را محل هم Gاگر. هستند ABو BC،ACهاي وارد بر اضالع  به ترتیب میانه CPو ABC،AM،BNلثدر مث -44

کدام است؟ ABCگاه مساحت مثلث باشد، آن ANG،2و مساحت

1 (4  2 (8  3 (12  4 (16

ABهاي خط مطابق شکل، امتداد پاره -45  ABو 3   کدام است؟ ATطول. بر دایره مماس است Dي در نقطه BBو Tو T، در نقاط4

1 (5 

2 (6 

3 (8 

4 (12 
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، تشکیل شده است؟زیراز به هم پیوستن چند گوي سفید، شکل  -46

1 (32 

2 (33 

3 (34 

4 (35 

 2آن، برابر نمایی خطی توانیم قرار دهیم تا بزرگ متري از این آینه می جسم را در چند سانتی. است cm4ي مقعر برابر ي کانونی یک آینه فاصله -47

باشد؟ 

1 (6  2 (3  3 (5  4 (10 

تر است؟ با توجه به مسیر شکست پرتوهاي نور در منشور زیر، سرعت کدام پرتو در شیشه بیش -48

1 (1 

2 (2 

3 (3 

 .پرتو یکسان است 3سرعت هر ) 4

 شود؟ اگر شدت جریان عبوري از دو سر یک مقاومت معین، نصف شود، اختالف پتانسیل و توان مصرفی مقاومت به ترتیب چند برابر می -49

1( ,
14 2 2 (,

1 243 (,4 2   4 (,
1 1
4 2

اگر جسمی در مقابل این آینه قرار گیرد . ي کانونی است ي فاصله کند به اندازه اي که تصویر از آینه پیدا می ي کروي حداکثر فاصله در یک آینه -50

نمایی آن و بزرگ
1
ي کانونی کدام است؟ باشد، فاصله cm15ي جسم تا تصویر باشد و فاصله 2

1 (10   2 (15   3 (20   4 (25 

 ترسیم فنی

ACاگر. باشند می ABCالساقین ي متساوي الزاویه وسط اضالع مثلث قائم Fو Dدر شکل زیر، نقاط -51  باشد، مساحت قسمت هاشـورخورده   16

چقدر است؟

1(16  

2(8 2 

3(48  

4(24  

  هندسه ـ رسم فنی

 -ترسـیمات هندسـی   -)مثلـث، چندضـلعی، دایـره و بیضـی    (هندسه 

  )مکعب، هرم، منشور، مخروط و کره(ي احجام  هندسه
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:چرا دانش هندسه به وجود آمده است؟ براي -52

 تعریف و بیان اشکال) 2    هاي دقیق ترسیم شکل) 1

  کار بردن قضایا در رسم اشکال به) 4    رسم اشکال هندسی) 3

اي خارج از یک دایره بر آن، حداقل چند بار استفاده از پرگار کافی است؟ هاي وارد از نقطه مماس براي به دست آوردن نقاط تالقی -53

1(2  2(3  3(4  4(5 

1/و 3هاي به شعاع Oو Oهاي دایره -54 هـاي دو   جمع شعاع تر از حاصل ي مراکز دو دایره کم دیگر دارند، اگر فاصله چه وضعیتی نسبت به یک 5

هاي دو دایره باشد؟ تر از حاصل تفریق شعاع دایره و بیش

 .دو دایره متقاطع هستند) 2    .ستنددو دایره مماس داخلی ه) 1

. دو دایره متداخل هستند) 4    .مرکز هستند دو دایره هم) 3

  شود؟ ي موجود، تقریباً چقدر می را حول عرض آن دوران دهیم، حجم استوانه 6و 4اگر مستطیلی به ابعاد -55

1( 432   2 (442   3 (452   4 (462 

 ي داده شده، کدام است؟ نماي سوم صحیح از میان چهار گزینه -56

1(  2( 

3(  4( 

؟نیستوجهی منتظم در کدام حالت درست  گسترش یک شش -57

1 ( 2(  3 ( 4( 

 توان رسم کرد؟ ي واقع بر یک دایره، چند خط مماس بر آن دایره می از یک نقطه -58

 نهایت بی) 4   4) 3  2) 2   1) 1

EFشکل زیر،ABC در مثلث -59 || BC وBC EC 2   قدر است؟ چه AEي باشد، اندازه Cساز رأس نیم CFاگر. باشد می 3

1 (/1 25 

2 (/1 5 

3 (2 

4 (/2 25 AB

E

C

F
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است؟ کدام االضالع متساوي مثلث مساحت باشد، dدایره قطر اگر زیر، شکل در -60

1 (d
23 3

16

2 (d
23

4

3 (d
23 2

16

4 (d
25 3

12

AB.هـاي بیضـی و   کانون F2و F1زیر، در بیضی -61 MFاگـر . قطرهـاي بـزرگ و کوچـک آن هسـتند     CDو . 1 MFو 8 CD 2 باشـد،   24

 کدام است؟ BCطول

1 (/18 5 

2 (20  

3 (/21 2 

4 (22   

 .)ها مماس هستند خط دیگر و بر پاره ها بر یک ه دایر(ي کوچک است؟  ي بزرگ چند برابر شعاع دایره در شکل زیر، شعاع دایره -62

1 (3  

2 (3  

3 (
3
2

4 (9  

است؟ زده شده چقدر مساحت مثلث سایه. را در اختیار داریم ABخط وسط پارهي  نقطهنقاط وسط اضالع مستطیل و  زیردر شکل  -63

1 (3 

2 (2

3 (2 

4 (1 

تـا   Mي فاصله. کند قطع می Mکند، قطر مربع را در واحد مربع، خطی که رأس مربع را به وسط ضلع مقابل وصل می 72در مربعی به مساحت -64

 مرکز مربع کدام است؟

1 (2   2 (/2 4   3 (/2 5   4 (3   

ي اصلی و فرعی، هر یک از این دو دایره را به ترتیب از راست به چپ به چه قطرهایی  با استفاده از دو دایرهیابی   براي رسم بیضی از طریق نقطه -65

.)به ترتیب قطرهاي بزرگ و کوچک بیضی هستند b2وa2(باید ترسیم نمود؟ 

1(a وb  2 (a2  وb2 

3 (
a

و 2
b

2 4 (a b  وa b 

60
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 .ساخته شده است. . . وجهی منتظم، از بیست  بیست -66

  مربع) 2    االضالع مثلث متساوي) 1

ضلعی منتظم  هشت) 4    ضلعی منتظم شش) 3

دهد؟ را نشان می) بیضی شبه(شکل زیر، کدام روش رسم بیضی  -67

  از طریق چهار قوس) 1

 هاي مرکزي به کمک دایره) 2

  ها با ترسیم عمودمنصف) 3

  به کمک لوزي محاطی) 4

  به چه معناست؟» هندسه« -68

محاسبه) 4  اندازه) 3 اسبنسبت و تن) 2  نظم) 1

 تعداد صفحات افقی در کدام گزینه مشخص شده است؟ -69

1 (3 

2 (5 

3 (7 

4 (9 

 توان متصور شد؟ را می) توپر یا توخالی(چند حجم هندسی  ABخط رو حول پاره با دوران شکل هندسی روبه -70

1( 1  

2 (2 

3 (3 

4 (4 

 خالقیت تصویري و تجسمی

ت؟ تر اس کدام عنوان، براي پوستر مقابل مناسب -71

 تکامل تدریجی  )1

  بینش همسان) 2

 حرکت آگاهانه  )3

  تکثیر نوع نگاه   )4

 - شناخت تکنیک -شناسی سبک -فنون بصري - درك تصویر

 تصویرسازي -شناخت ابزار - آرایی صفحه

 بخش اول کتاب :مبانی هنرهاي تجسمی

  کل کتاب :یرسازيمبانی تصو

  کل کتاب :1طراحی 

  کل کتاب :آرایی پایه و اصول صفحه

  با تکیه بر منابع آزاد مرتبط
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 )به ترتیب از راست به چپ(کند؟  کدام گزینه جهت حرکت چشم را در تصاویر زیر درست بیان می -72

1 (، ،  

2 (، ،  

3 ( ،،  

4 (، ،  

هستند؟  ي چوبی به چه صورتی اشکال طرح زیر از یک باسمه -73

  مصنوعی) 1

 ارگانیک) 2

  تزئینی) 3

  هندسی) 4

تري دارد؟ کدام گزینه در تصویر مقابل نمود بیش -74

سایه روشن ) 1

نمایش بافت و جنس اشیا) 2

نور و سایه ) 3

بندي  ترکیب) 4

 کار رفته در تصویر مقابل کدام است؟ هنوع خطوط ب -75

  محیطی) 1

  کسپرسیوا) 2

  کانستراکتیو) 3

راگ خطوط برون) 4

گر کدام مورد است؟  تصویر مقابل بیان -76

 ناامیدي) 1

  تظاهر) 2

  امید) 3

  تنهایی) 4
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 است؟ تر شیب کادر طیمح بر نقطه تسلط ر،یز موارد از کی کدام در -77

1 ( 2 ( 3 ( 4 (

؟ شده استکدام نقاشان اجرا آثار ي  در تصویر مقابل، پرسپکتیو صندلی جلویی به شیوه -78

  هندي) 1

 مصري) 2

  ایرانی )3

  چینی) 4

 یافته است؟ تر دست آرا از چه طریقی به ایجاد تأثیرگذاري بیش در تصویر مقابل، صفحه -79

  دستیابی به توازن با قرار دادن عنوان در وسط کادر  )1

  ي بزرگ عنوان در قیاس با متن اندازه) 2

 کننده ایجاد تأکید بصري با به کارگیري خط اریب قطع  )3

  صفحه در حروف ي پراکنده يقرارگیر نوع  )4

گردد؟ می القاء مفهوم کدام زیر، تصویر در -80

  کمین) 1

  ترس) 2

  اسارت) 3

 خشونت) 4

تري دارد؟ آرایی مقابل اهمیت بیش کدام گزینه در صفحه -81

ریتم ) 1

محل قرارگیري عنوان ) 2

استفاده از گرید مدوالر) 3

فضاي مثبت و منفی ) 4
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  )به ترتیب از راست به چپ(در بیان کدام مفاهیم موفق بوده است؟ » صداي دوم«هاي کتاب  زیر مربوط به تصویرسازيدر تصاویر » هوشنگ ارومیه« - 82

  

  

  

 

 

  

  

  نابودي -گریز -اتهام) 2    مرگ -فرار -نصیحت) 1

  خیزش -ترس -تهدید) 4    افتادگی -هجوم -انتقاد) 3

   رو براي چه موضوعی مناسب است؟ پوستر روبه -83

  گیتاررسیتال ) 1

  مرگ و خشونت) 2

  تولید محصوالت چرمی) 3

 دفن و کفن خدمات) 4

  گر کدام گزینه است؟ رو، بیان تصویر روبه -84

  تقلید کورکورانه) 1

  پایان نداشتن ظلم) 2

  ظلم افراد بلندمرتبه بر مردم) 3

  ناآگاهی سیاسی ) 4

 رو، هدف هنرمند چیست؟ بندي و طراحی روبه در ترکیب -85

  دید به منظور ایجاد تنوع بصريي  تغییر زاویه) 1

  حذف بخشی از رویداد به منظور ایجاد فضاي کمیک ) 2

  بندي روایتی تغییر موضوع و مضمون تصویر به کمک ترکیب) 3

  تحرك بندي ریتمیک و کم ایجاد هیجان و پویایی به کمک ترکیب) 4
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 اي دارد؟ در عکس مقابل اهمیت ویژه  کدام گزینه -86

 حالت فرد نشسته ) 1

 کنتراست تیرگی روشنی ) 2

 بندي مثلثی  ترکیب) 3

 تلفیق فیزیکی در تصویر) 4

  گیرد؟  ي آثار کدام سبک قرار می بعدي مقابل در زمره ترکیب سه -87

  پوریسم  )1

  هنر دیدگانی) 2

  هنر هندسی  )3

  سیسم نئوپالستی  )4

  است؟ صحیح» میدان شهر«کدام مفهوم در ارتباط با اثر حجمی روبه رو با عنوان  -88

  اغتشاش و ناآرامی) 1

  بستگی اتحاد و هم) 2

  ازدحام و صمیمیت) 3

  بیگانگی و تنهایی) 4

   رو کدام هدف بارزتر است؟  در تصویر روبه -89

  کارگیري ریتم متناوب براي ایجاد تعلیق به  )1

  هاي مشابه به منظور نمایش همدلی نشینی فرم هم) 2

  ارایجاد تأکید بصري از طریق محل استقر  )3

  کنتراست مثبت و منفی براي نمایش حرکت  )4
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  رو به کدام موضوع اشاره دارد؟  تصویر روبه -90

  فریب سیاسی) 1

  تأثیر مخرب رسانه و تلویزیون) 2

  وشوي مغزي شست) 3

 عوارض مصرف الکل) 4

  

  خالقیت نمایشی

 

  ترین صحنه در نمایش عروسکی مربوط به کدام نوع عروسک است؟ ساده -91

    روسک سایهع) 2  ماپت) 1

  عروسک دستکشی) 4  ماروت) 3

 کند؟ شعر زیر به کدام نوع نمایش اشاره می -92

  گاه زرد ببندد همـی گه سیـه  دو پـرده بدیـن گنبـد الجـورد

  گون خیال آرد از جانور گونه  به بازي همی زین دو پرده برون

  خوانی پرده) 2    بازي سایه) 1

  خوانی شاهنامه) 4    حوضی تخته) 3

  رخ، کدام است؟ اي به صورت نیم عروسک نمایش سایه دلیل ساخت -93

  براي نمایش آناتومی کامل عروسک) 2    جبران کمبود بعد سوم) 1

  گردان کاهش حضور مستقیم عروسک) 4    کاهش نقاط ثقل حرکتی) 3

  کدام مورد از اقدامات اشیل است؟ -94

  هاي پرزرق و برق ساستفاده از نمادهاي بصري و لبا) 2    وارد کردن بازیگر سوم به صحنه) 1

  تثبیت تعداد همسرایان) 4    آمیزي صحنه اولین رنگ) 3

   هاي اصلی امپرسیونیسم کردند؟ ها براي اولین بار، تدوین سریع را تبدیل به یکی از ویژگی کدام فیلم -95

  قلب وفادار -چرخ) 2    ناپلئون -چرخ) 1

  ي خندان مادام بوده -ناپلئون) 4    قلب وفادار -ناپلئون) 3

  نمایش

  کتاب کل: کتاب اصول و مبانی نمایش عروسکی

  کتاب کل: ساخت و اجراي دکور، لباس، ماسک و گریم 

  کتاب کل: گویندگی، اجرا و بازیگري

  1 بخش: کتاب سبز خالقیت نمایشی

  )7تا  1هاي  فصل( 1  بخش: کتاب آبی خالقیت نمایشی
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  ام گزینه در رابطه با عروسک نخی صحیح است؟کد -96

  افزایش میزان حرکت عروسک متناسب است با افزایش نقاط اتصال) 1

  ي موقعیت او نسبت به عروسک  گردان به واسطه تر توسط عروسک کنترل بیش) 2

  ماشه به منظور افزایش مقاومت عروسک استفاده از پاپیه) 3

  تر در حرکت  حتی هر چه بیشاستفاده از پسایی عمودي براي را) 4

  ؟نیستآرته  دل کدام گزینه از مشخصات کمدیا -97

  .آرته متن نمایشی ندارد  دل کمدیا) 1

  هایی با خصایص مضحک آرته از شخصیت دل گیري تدریجی کمدیا بهره) 2

  آرته از ماسک در اجرا دل  ي بازیگران کمدیا استفاده) 3

  .آرته، مسائل سیاسی روز بوده است دل مدیاترین مسائل مطرح شده در ک یکی از مهم) 4

 بردند؟ بهره می» عصاي تعلیمی«دستی نسبتاً کوتاه و باریکی به نام  چه کسانی در تعزیه از چوب -98

  سالخوردگان) 4  خوانان امام) 3  خوانان تخت )2  گردانان تعزیه )1

 ؟نیستهاي مکتب ناتورالیسم  کدام گزینه از ویژگی -99

  .گونه امتیاز خارجی نیستند هیچفرد و اجتماع داراي ) 1

  .شود توجهی می گرایی، به جزئیات بی به سبب طبیعت) 2

  .در این سبک ادبی، جسم بیش از روح اهمیت دارد) 3

  .دهد الشعاع قرار می هاي طوالنی موضوع رمان و نمایشنامه را تحت مکالمه) 4

 پندارد؟ ي ممکن براي زورآزمایی خویش می عین حال تنها عرصه ي نمایشی، انسان، جهان را مبهم و نارسا، اما در در کدام گونه - 100

  ملودرام) 4  تراژدي) 3  تراژیکمدي) 2  کمدي) 1

 چگونه است؟ ،ساختار تئاتر روایی در تقابل با این رویکرد» .سازد تئاتر ارسطویی تماشاگر را در ماجراي روي صحنه، غرق می« - 101

  .کند تماشاگر را در احساسات غرق می) 2  .شود تماشاگر در بطن نمایش و در تجربه، سهیم می) 1

  .انگیزد نیروي عمل را در تماشاگر برمی) 4    . کند نظرها را به پایان جلب می) 3

 هاي رومی بودند؟ یک از سرگرمی ، به ترتیب کدام»ناماکیا«و » وناسیون«، »مسابقات گالدیاتوري« - 102

 ها، جنگ حیوانات، جنگ دریایی مسابقات بین برده )2  ها، جنگ دریایی، جنگ حیوانات مسابقات بین برده) 1

  ها، جنگ حیوانات  جنگ دریایی، مسابقات بین برده) 4  ها جنگ دریایی، جنگ حیوانات، مسابقات بین برده) 3
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   یک از انواع زیر هستند؟به ترتیب مربوط به کدام» جارختی عروسکی«و   »بزشکار«هاي  عروسک - 103  *

  نمایشی، آیینی) 2    ، کاربردي نمایشی -آیینی) 1

  نمایشی، ماریونت -آیینی) 4    آیینی، بازي) 3

 کنند چه نام دارد؟ سازند و نمایش اجرا می شود و در آیین تمناي باران آن را می عروسکی که با قاشق چوبی ساخته می - 104

    تکم ) 2    ننه قی) 1

  بازي عروسک خم) 4    چمچه گلین) 3

 ي فاکنر مشابهت تکنیکی دارد؟ تهنوش» خشم و هیاهو«کدام رمان ایرانی با  - 105

  )صادق هدایت(بوف کور ) 2  )آبادي محمود دولت(جاي خالی سلوچ ) 1

  )صادق چوبک(تنگسیر ) 4  )عباس معروفی(سمفونی مردگان ) 3

 شود؟ در تصویر مقابل، کدام تکنیک عروسکی دیده می - 106

 سایه) 1

  سیاه) 2

 پوش تن) 3

  ماوراءبنفش) 4

  اي و دستکشی است؟ هاي عروسکی میله ردازي نمایشي نورپ کدام گزینه درباره - 107

  به منظور کاهش سایه  اي در باال و پایین صحنه دو منبع نور نقطه) 1

  ها دو منبع نور موضعی در حرکت با موقعیت عروسک) 2

  اي در سمت راست و چپ صحنه به دلیل نبودن عمق در صحنه دو منبع نور نقطه) 3

  دو طرف صحنه به عالوه یک منبع نور براي افزایش عمق صحنه استفاده از دو منبع نور در) 4

 تواند متعلق به پوستر کدام فیلم یا تئاتر باشد؟ تصویر مقابل، می - 108

  هملت) 1

  لیرشاه ) 2

  ادیپ شهریار) 3

  اتللو) 4
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 ؟ نیستهاي سینماي نئورئالیستی  هاي زیر از ویژگی یک از گزینه کدام - 109  *

  .گرفت ها نورپردازي صورت می شدند و به دقت بر روي آن ها در استودیو گرفته می فیلمهاي داخلی این  تر صحنه بیش) 1

  .ها به صورت دوبله بود ي فیلمصدا تقریباً در همه) 2

  .ها کامالً منطبق بر استانداردهاي هالیوودي بود تدوین فیلم) 3

  .هاي نئورئالیستی نقش نداشت تصادف و اتفاق، معموالً در روایت فیلم) 4

  عروسک مقابل چه نام دارد؟  - 110

  ننه  قی) 1

  شکار) 2

  تکم) 3

  چمچمه) 4

  

 خالقیت موسیقی

  

 تر است؟ کدام نت زیر - 111

  

1 (  2 (  

  

3 (  4 (  

  

 چیست؟» مدوالسیون«مفهوم  - 112

  .کند آهنگساز تمپو یا سرعت موسیقی را تندتر می) 1

  مختلف در یک زمان» مد«اجراي موسیقی در چند ) 2

  .دهد را تغییر می» تنالیته«شی از موسیقی آهنگساز در بخ) 3

  .شود براي تغییر تنالیته فقط از آکوردهاي ششم افزوده استفاده می) 4

  کدام دو نت آنهارمونیک هستند؟ - 113

  بمل ر و می) 4  دو و ربمل) 3  سی و دوبمل) 2  بمل ال و سی) 1

  تئوري موسیقی غربی و ایرانی

  شناسی نت -

  عالئم، اصطالحات و اختصارات -

  بندي ریتم و میزان -

  فواصل، تعاریف و مدشناسی موسیقی ایرانی -

  کل کتاب :نی نظري و ساختار موسیقی ایرانیمبا
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*  

  است؟ نمایی میزانچه  ي دهنده نشانعبارت ریتمیک زیر،  - 114

1( 2
2

  2( 6
16

  

3( 6
4

  4 (6
8

  

  به چه معناست؟» Perdendosi«اصطالح  - 115

  زیاد کردن تدریجی دینامیک) 2    کم کردن تمپو) 1

  زمان و دینامیک به طور همزیاد کردن تمپو ) 4  زمان کم کردن تدریجی تمپو و دینامیک به طور هم) 3

   استامپی چیست؟ - 116

  اثر حماسی و روایی براي آواز) 2  تایی داراي ریتمی چاالك و قوي رقصی با وزن سه) 1

  ضربی رقص ایتالیایی باوقار و باشکوه با متر سه) 4  رقص مذهبی معمول در قرون وسطی) 3

  چیست؟» شور ر«سرکلید  - 117

  کرن سی) 2    فاسري) 1

  بمل، الکرن بمل، می سی) 4    نکر بمل، می سی) 3

  درست است؟ ،»ضد ضرب«کدام گزینه در مورد  - 118

  هاي قوي تکیه بر روي ضرب) 2  هاي قوي جاي ضرب  هقرار گرفتن سکوت ب) 1

 ادامه یافتن ضرب ضعیف به قوي) 4  ادامه یافتن قسمت ضعیف ضرب به قسمت قوي ضرب بعدي) 3

  کدام است؟  ،Rallentando(Rall.)مفهوم  - 119

  کردنکند تدریج   به) 2    کردن  تدریج تند  به) 1

  تندتر ) 4    کندتر) 3

 تري دارند؟ هاي زیر وجه مشترك بیش یک از دستگاه کدام - 120

  گاه نوا و راست پنج) 2    ماهور و شور) 1

  گاه  همایون و راست پنج) 4    گاه  ماهور و راست پنج) 3
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*  

*  

  ؟تواند آلتره شود در کدام دستگاه موسیقی ایران، تونیک می - 121

  گاه سه) 4  شور) 3  پنجگاه راست) 2  ماهور) 1

   در موسیقی به کدام مفهوم است؟ Cعالمت  - 122

میزان ) 1
2

2
2میزان ) 2  

4
4میزان  )3  

2
4میزان ) 4  

4
   

  اي است؟  ، چه فاصله»کرن سی«تا » ر«ي بین دو نت  فاصله - 123

  بزرگ ششم کم) 2    بزرگ ششم نیم) 1

  کوچک ششم بیش) 4    بزرگ ششم بیش) 3

  آورد؟ وجود می اي را به مجموع یک طنینی و یک بقیه چه فاصله - 124

  سوم افزوده) 4  سوم کاسته) 3  سوم کوچک  )2  سوم بزرگ) 1

  ؟نداردکدام الگوي زیر در موسیقی دستگاهی ایرانی وجود  - 125

  بقیه –بیش طنینی  –مجنب ) 2    بقیه –طنینی  –طنینی  )1

  مجنب  –مجنب  –مجنب ) 4    طنینی –بقیه  –طنینی ) 3

  ؟نیستمشترك » چهارگاه«و » گاه سه«کدام گوشه میان دو دستگاه  - 126

  حصار) 4  مغلوب) 3  مخالف) 2  زابل) 1

  شود؟ ها اجرا می در کدام دستگاه» شهرآشوب«رِنگ  - 127

  همایون -ماهور -شور) 2    اهچهارگ -ماهور -شور) 1

  همایون -گاه سه -شور) 4    چهارگاه -گاه سه -شور) 3

  ي کدام مد در موسیقی ایرانی است؟ رونده مشخصه پرش سوم پایین - 128

  گاه پنج راست) 4  همایون) 3  افشاري) 2  بیات ترك) 1

  اي است؟ دار محفظه یک از سازهاي زیر جزء هواصداهاي مقید لبه کدام - 129

 گارمون) 4  سوتک) 3  انبان نی) 2  دوزله) 1

 قرار دارد؟» همایون«ي چندم دستگاه  ، روي درجه»بیات اصفهان«شاهد آواز  - 130

 چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  پنجم) 1
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  واص موادخ

  

 ؟نیستهاي زیر از خصوصیات جوهر شوره  یک از گزینه کدام - 131

  .گویند ها به این اسید، تیزاب می در چاپخانه) 1

  .شود ثی کردن بازها و فلزات قلیایی استفاده میاز آن براي خن) 2

  . هاي آن نیترات نام دارد نمک) 3

 . ترین اسید ضعیف است معروف) 4

 شود؟ تهیه می» اتیلن پلی«کدام نوع اسفنج، از  - 132

  اتافوم) 4  یونولیت) 3  بلوفوم) 2  استایروفوم) 1

 توضیحات زیر مربوط به کدام گزینه است؟ - 133

C61که در رنگ و سمی مایعی است بی«  شود ها استفاده می ها و رزین ها، موم آید و به عنوان حالل چربی به جوش می.«  

  تربانتین) 4  گزیلن) 3  کلروفرم) 2  تولوئن) 1

  آید؟ دست می اي به از ترکیب هیپوکلریت سدیم و کلرید سدیم چه ماده - 134

  ورچهجوهر م) 4  آب ژاول) 3  آب آهک) 2  آب الباراك) 1

   ي کدام نوع شیشه هستند؟ ي سازنده ه ترین ماد پتاس و آهک، عمده - 135

    ي مشجر شیشه) 2    ي انعکاسی شیشه) 1

  ي بوهم شیشه) 4    ي هواپیما شیشه) 3

  دارد؟ تري کمکدام ماده در فوالد تأثیر منفی  - 136

  اکسیژن) 4  گوگرد) 3  فسفر) 2  مولیبدن) 1

 ي معدنی موجود در آن دارد؟ مقدار کدام مادهمیزان مقاومت و استحکام فوالد بستگی به  - 137

    کربن) 2    آهک) 1

  اکسید فلزات) 4    سیلیسیم) 3

صنایع دستی ـ کاغذ و چـاپ ـ الیـاف نسـاجی ـ فلـزات ـ         

  برها ـ چسب ـ صنایع جدید ها ـ رنگ نافلزات ـ چوب ـ حالل

شناخت و بررسی صنایع دستی ایران از دیربـاز تـا کنـون و صـنعت     

  چاپ و کاغذسازي

  آن، فلزات و نافلزات و کاربردها الیاف نساجی و مباحث تولید

  برها ها و رنگ مباحث مربوط به چوب، چسب، حالل

ــد   ــنایع جدی ــی ص ــن  (بررس ــا، رزی ــب، پلیمره ــتیک، چس ــا،  پالس ه

  ...)بندي و  االستومرها، مواد عایق
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  استات و ویسکوزریون در کدام گزینه آمده است؟ به ترتیب، بوي حاصل از سوختن الیاف دي - 138

  بوي سرکه، بوي سرکه) 2    بوي کاغذ سوخته، بوي سرکه) 1

  وي سرکه، بوي کاغذ سوختهب) 4  بوي کاغذ سوخته، بوي کاغذ سوخته) 3

 ؟نیستکدام گزینه از خصوصیات الیاف کتان  - 139

  قابلیت جذب و دفع سریع رطوبت) 2    قابلیت ارتجاعی کم) 1

  مقاومت زیاد در برابر حرارت) 4    مقاومت سایشی باال) 3

  کدام گزینه صحیح است؟ - 140

  .شود دست آمده براي تولید گراوور، فیلم ترامه گفته می به فیلم نگاتیو به) 1

  .میزان اسیدکاري گراوور مشابه میزان اسیدکاري کلیشه است) 2

  .شود و آلوم دوپتاس استفاده می ، پرکلرور آهن»Zn«هایی از جنس روي  براي خوراندن کلیشه) 3

  .کلوفونیوم استفاده کرد) + بی توم(توان از ترکیب اسفالتوم  براي تمیز کردن کلیشه می) 4

  ؟اي دارد ت و چه خصوصیت عمدهگرماژ کاغذ پوستر چند اس - 141

  .داراي سطح صاف و براق در یک رو و سطح زبر و خشن در طرف دیگر است -گرم 170تا  70) 1

  .داراي سطح صاف و براق در یک رو و سطح زبر و خشن در طرف دیگر است -گرم 45تا  40) 2

  .صیت جذب مرکب در آن زیاد استشود و به همین دلیل خا به شکل پرداخت نشده تولید می -گرم 170تا  70) 3

  .شود و به همین دلیل خاصیت جذب مرکب در آن زیاد است به شکل پرداخت نشده تولید می -گرم 45تا  40) 4

  کدام گزینه در مورد ترکیب لعاب قلیایی صحیح است؟ - 142

  . ترکیبی از سیلیس خام، بلور و اکسید سرب است) 2  . ترکیبی از سیلیس خام و بلور است) 1

  .ترکیبی از سیلیس خام، بلور و اکسید مس است) 4  .ترکیبی از سیلیس خام و سرب است) 3

  گیرد؟ ها مورد استفاده قرار می رنگ کردن آستري کدام گزینه براي بی - 143

    اسید استیک) 2    اسید اگزالیک) 1

  محلول آب صابون) 4    اسید کلریدریک) 3
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  26  :ي صفحه  هنرهنر  غیرحضوريغیرحضوريآزمون آزمون 
 

 

*  

  ها هستند؟ چوب تمام موارد ذکر شده در کدام گزینه، از نرم - 144

  سرخدار، چنار، کاج) 2    سرو، کاج، بلوط) 1

  گردو، بلوط، سرو) 4    کاج، سرو، سرخدار) 3

 صحیح است؟  »اف. دي. ام«ي  کدام گزینه درباره - 145

  . تر است اف تولید شده به روش خشک، معموالً نازك. دي. ام) 1

  . گیرد قرار میاف تولید شده به روش تر، به عنوان روکوب مورد استفاده . دي. ام  )2

  .تر است چوب پایین  اف در مقایسه با تخته خرده. دي. کیفیت ام) 3

  . گیرد جاي می) تخته فیبر عایق(اف در گروه تخته فیبر سبک . دي. ام) 4

 چیست؟» اُشترخان«هاي موسوم به  کار رفته در پارچه ي به ي اولیه ماده - 146

  پشم بره) 2    پشم شتر) 1

  نخ پنبه و پشم گوسفند )4    نخ کتان و موي بز) 3

 ؟نیستصحیح ) چسب حیوانی(کدام گزینه در مورد چسب سریشم ماهی  - 147

  .در برابر عوامل بیولوژیک حساس است) 2    .در برابر رطوبت مقاومت ندارد) 1

  .خواص مکانیکی خوبی ندارد) 4  .کاربرد آن در کارهاي دستی چوبی است) 3

  علت مقاومت زیاد چسب ایزوسیانات چیست؟ - 148

  اضافه نشدن حالل به آن) 2  پذیر و گاز فرمالدئید هاي رطوبت فقدان نمک) 1

  خنثی بودن تأثیر مواد استخراجی چوب بر چسبندگی آن) 4    توانایی اتصال با سلولز و لیگنین) 3

   شوند؟ هاي داراي کدام ماده، در برابر رطوبت ضعیف بوده و طبله می مالت - 149

  گچ) 4  سیمان) 3  ماسه) 2  آهک ) 1

  ؟نیستندهاي آماده  ي عایق م گزینه جزو مواد اولیهکدا - 150

  اتیلن فیلم پلی) 2    هاي آلومینیوم فویل ورق) 1

  ها فلزات و آلیاژهاي آن) 4    تیشو) 3
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  27: ي صفحه  هنرتصاصی اخ  شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  27  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  درك عمومی هنر

  

   »4«ي گزینه - 1

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

  )96 -سراسري (  »4«ي گزینه - 2

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

    »2«ي گزینه - 3

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

  »4«ي گزینه - 4

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

   »3«ي گزینه - 5

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

   »1«ي گزینه - 6

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

    »3«ي گزینه - 7

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

    »4«ي گزینه - 8

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

    »1«ي گزینه - 9

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

  )96 -خارج از کشور (  »2«ي گزینه -10

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

    »3«ي گزینه -11

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

 »3«ي گزینه -12

  »1«ي گزینه -13

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

  »3«ي هگزین -14

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

  »1«ي گزینه -15

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

  »1«ي گزینه -16

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

 )»2«ي گزینه -17

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

 »4«ي گزینه -18

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

 »2«ي گزینه -19

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

 )95-سراسري(  »3«ي گزینه -20

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

 »2«ي گزینه -21

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

 »4«ي گزینه -22

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

 »1«ي گزینه -23

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

 »1«ي گزینه -24

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

  »3«ي گزینه -25
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  28: ي صفحه  هنرتصاصی اخ  شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  28  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

 »4«ي گزینه -26

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

  »2«ي گزینه -27

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

 »1«ي گزینه -28

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

 »2«ي گزینه -29

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

 »2«ي گزینه -30

  

  و فیزیک ریاضیعمومی درك 

  

  »3«ي گزینه -31

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

 »2«ي گزینه -32

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

  »3«ي گزینه -33

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

 »4«ي گزینه -34

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

 »1«ي گزینه -35

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

 »1«ي گزینه -36

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

 )95 -خارج از کشور(    »4«ي هگزین -37

  

  »3«ي گزینه -38

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

 »2«ي گزینه -39

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

 )95 -خارج از کشور(   »3«ي گزینه -40

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

  »1«ي زینهگ -41

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

  »2«ي زینهگ -42

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

 »2«ي گزینه -43

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

  »3«ي گزینه -44

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

 »2«ي گزینه -45

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

 )95 -خارج از کشور(    »2«ي گزینه -46

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

 »1«ي گزینه -47

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

 »1«ي گزینه -48

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

 »4«ي گزینه -49

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

 »1«ي هگزین -50
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  29: ي صفحه  هنرتصاصی اخ  شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  29  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  ترسیم فنی

  

  »1«ي زینهگ -51

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

 )94 -سراسري(  »2«ي گزینه -52

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

 »2«ي گزینه -53

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

 »2«ي گزینه -54

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

 »3«ي گزینه -55

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

 »1«ي گزینه -56

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

 »4«ي گزینه -57

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

 »1«ي گزینه -58

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

 »2«ي گزینه -59

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

 )91 -سراسري (  »1«ي گزینه -60

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

 »2«ي گزینه -61

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

 »1«ي گزینه -62

 »3«ي گزینه -63

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

  »1«ي گزینه -64

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

 »2«ي گزینه -65

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

  »1«ي زینهگ -66

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

 »1«ي گزینه -67

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

  »3«ي زینهگ -68

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

  »3«ي زینهگ -69

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

 »3«ي گزینه -70

  

  خالقیت تصویري و تجسمی

  

  »3« ي گزینه -71

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

 »1«ي گزینه -72

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

  »2«ي گزینه -73

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

 »2«ي گزینه -74

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

  »2«ي گزینه -75
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  30: ي صفحه  هنرتصاصی اخ  شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  30  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

 »2«ي گزینه -76

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

 »3«ي گزینه -77

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

 »3«ي گزینه -78

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

  »4« ي گزینه -79

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

 )91 -سراسري (  »3«ي گزینه -80

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

  »3«ي گزینه -81

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

  »2«ي گزینه -82

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

  »2«ي گزینه -83

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

 »1«ي گزینه -84

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

 )94 -سراسري(  »2«ي گزینه -85

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

  »3«ي گزینه -86

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

  »2«ي  نهگزی -87

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

  »4«ي گزینه -88

 »3«ي زینهگ -89

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

  »2«ي گزینه -90

  

  خالقیت نمایشی

  

  »4«ي گزینه -91

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

  )96 -خارج از کشور(  »1«ي گزینه -92

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

  »1«ي گزینه -93

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

  »2«ي گزینه -94

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

  »2«ي گزینه -95

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

  »2«ي گزینه -96

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

  »4«ي گزینه -97

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

  »2«ي گزینه -98

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

  »2«ي گزینه -99

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

  »3«ي زینهگ - 100
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  31: ي صفحه  هنرتصاصی اخ  شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  31  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

 »4«ي گزینه - 101

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

  »2«ي هگزین - 102

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

  »1«ي گزینه - 103

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

  »3«ي گزینه - 104

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

  »3«ي گزینه - 105

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

  )95 -سراسري(  »1«ي گزینه - 106

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

  »3«ي گزینه - 107

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

  »4«ي گزینه - 108

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

  »4«ي گزینه - 109

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

  »3«ي گزینه - 110

  

  خالقیت موسیقی

  »1«ي گزینه - 111

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

  )95 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه - 112

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

  »2«ي گزینه - 113

 »2»   ي گزینه - 114

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

 »3«ي گزینه - 115

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

  »1«ي هگزین - 116

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

  »3«ي گزینه - 117

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

 »1«   ي گزینه - 118

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

  »2«ي گزینه - 119

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

 )95 -سراسري (  »3«ي گزینه - 120

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

  »4«ي گزینه - 121

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

  »4«ي گزینه - 122

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

  »1«ي گزینه - 123

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

  »2«ي گزینه - 124

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

 »4«ي گزینه - 125

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

  »4«ي گزینه - 126
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  32: ي صفحه  هنرتصاصی اخ  شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  32  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  »1«ي گزینه - 127

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

  »2«ي گزینه - 128

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

  »3«ي گزینه - 129

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

  »4«ي گزینه - 130

  

 خواص مواد

  

  »4«ي گزینه - 131

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

 »4«ي گزینه - 132

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

  »2«ي گزینه - 133

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

  »3«ي گزینه - 134

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

  »4«ي گزینه - 135

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

  »1«ي گزینه - 136

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

 )92 -سراسري (  »2«ي گزینه - 137

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

 »4«ي گزینه - 138

  »3«ي گزینه - 139

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

  »1«ي گزینه - 140

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

  »1«ي گزینه - 141

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

  »1«ي گزینه - 142

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

 »1«ي گزینه - 143

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

  »3«ي گزینه - 144

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

  »2«ي گزینه - 145

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

  )92 -سراسري (  »2«ي گزینه - 146

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

  »4«ي گزینه - 147

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

  »3«ي گزینه - 148

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

  »4«ي گزینه - 149

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

  »4«ي گزینه - 150

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  1: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  1  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  درك عمومی هنر

  

 )فر محسن مختاري(  »4«ي گزینه - 1

  )82ي  تاریخ هنر ایران، صفحه(

گیري  قلم و مورب چشمان و تنگ دهان با رخ تمام هاي صورت قامت، کوتاه هاي پیکره

  .است مانوي نقاشی هاي سنت از در آثار نگارگري، بازمانده

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

  )96 -سراسري (  »4«ي گزینه - 2

  )31ي  تاریخ هنر ایران، صفحه(

 آثـار  تـرین  مهم از سنگی هاي دخمه گور و تپه باالي اي در صفه نشین عمارت بناهاي

 معمـاري  میـراث  از تأثیرپـذیري  با شکوه با بناهاي این .آید می شمار به معماري ماد

 عنـوان  بـه  توانست جدید معماري عوامل کردن وارد مادها و حاکمیت تحت مناطق

 اسـاس  دار سـتون  مسقف هاي وجود ساختمان. شود شناخته آریایی شاخص معماري

  .گردید ایران سنتی معماري

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 3

 )28ي  ، صفحه1عکاسی (

اي در  گویند، دریچـه  فایندر، که به آن دید مستقیم هم می  یاب دوربین رنج در منظره

قسمت باال و وسط و یا سمت چپ دوربین قرار دارد و در آن تعـدادي عدسـی نصـب    

در . کنـد  شده است که عکاس از درون این دریچه، کـادر مـورد نظـر را انتخـاب مـی     

بینـیم و   چـه مـی   هاي نزدیک، بـین آن  ها در فاصله یاب منظره  گونه عکسبرداري با این

» پـارالکس «تفاوتی وجود دارد که به آن خطاي تـوازي یـا    شود عکسی که گرفته می

هاي دیجیتال ایـن خطـا    هاي بازتابی و صفحه نمایش دوربین یاب ه در منظر. گویند می

  .وجود ندارد

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 4

  )104ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

اي در نقاشی رومی  ي تکنیکی تازه دوم بعد از میالد مسیح، شاهد ظهور شیوه در قرن

در این شیوه با اسـتفاده از  . مصري مشهور است -سازي رومی چهره هستیم که به تک

نمایی دقیق  پردازي و برجسته سازي با توجه به ضوابط سایه شبیه» رنگ موم«تکنیک 

اسلوبی قـدیمی اسـت   ) Encaustic Painting(نقاشی رنگ مومی . اجرا شده است

نمودنـد و بـر روي بسـتر چـوب نقاشـی       که در آن رنگیزه را با موم مذاب ترکیب مـی 

  .کردند می

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه - 5

 )هنر ایران -منابع آزاد(

هـاي شـنی و    بنـدي  ترکیـب هاي مختلف کـارش، از   طی دوره» مقدم محسن وزیري«

هــاي متحــرك چــوبی، همــواره  هــاي فلــزي و پالســتیک تــا حجــم کنستروکســیون

اي از کـار   او در دوره. ترین مفاهیم فضا، فرم و حرکت را در نظر داشـته اسـت   انتزاعی

کـار   کوبیسـت بـه   هاي شـبه  بندي ایرانی شناخته شده را در ترکیب هاي مایه خود، نقش

  )ف هنر، پاکبازالمعار دایرة. (برد می

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

 )نوید میرصادقی(  »1«ي گزینه - 6

 )هنر رنسانس -منابع آزاد(

. آیـد  نا بـه شـمار مـی    گذار مکتب سیه نقاش ایتالیایی بنیان» سنیا بوئونین دوتچو دي«

هـاي   یثـاق گیـري از م  گرایی جوتو برخوردار نبـود، در فاصـله   اگرچه از قدرت طبیعت

هـاي   موفقیتی که او در رویکرد تازه بـه قالـب  . نقاشی بیزانسی با او قابل مقایسه است

او بـه مـدد   . کهنه کسب کرد، پیروانش را از کاوش در بازنمایی صور طبیعی بازداشت

هاي مذهبی آشنا را به طرزي مهیج  بندي توانست صحنه پردازي و ترکیب قدرت رنگ

  .و گیرا نشان دهد

هـاي منفـرد و    آرایـش پیکـره  . ساز و معمار ایتالیـایی بـود   زرگر، پیکره» ا پیزانوآندرئ«

او . شـود هاي او محسوب مـی برجستهي ساده از مشخصات نقش جمعی بر روي زمینه

سـازان فلورانسـی چـون    که تحت تأثیر جوتو و جوانی پیزانو قـرار گرفـت، بـر پیکـره    

ي ساز بـود و مجسـمه  نیز پیکره» نو پیزانونی«پسر او . گیبرتی و دوناتللو تأثیر گذاشت

  .مریم عذرا و مسیح کودك در فلورانس از آثار اوست
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  2: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  2  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

ي  زمینـه » نـیکال پیزانـو  «او و پدرش . ساز و معمار ایتالیایی بود پیکره» جوانی پیزانو«

هـاي   برجسته کیفیت عاطفی و مهیج نقش. سازي رنسانس را آماده کردند تحول پیکره

بندي و صور انتخابی او تأثیر هنر گوتیک شمالی را  ذاشت ولی ترکیباو بر جوتو اثر گ

  .دهد نشان می

او با گرایش به اصول کالسـیک راهـی تـازه در    . ساز ایتالیایی بود پیکره» نیکال پیزانو«

اي  هـاي رومـی بـه شـیوه     برجسته او با رونگاري از نقش. سازي ایتالیا گشود برابر پیکره

  .افقی رو به عمق از مشخصات آن بود بندي دست یافت که ترکیب

. سازي مرسوم گامی فراتر نهاد ي مجسمه گرا از شیوه او با تلفیق صور کالسیک و واقع

. هـاي جوتـو قابـل قیـاس اسـت      هـاي او بـا دیوارنگـاره    برجسته کیفیت نمایشی نقش

ساختند از یک سو توجـه  » جوانی پیزانو«هاي مرمرینی که او و پسرش  برجسته نقش

گرایی خاص گوتیک را نشـان   هنر کالسیک باستان و از سوي دیگر تکوین طبیعتبه 

   )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (دهد می

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 7

  )131ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

آثـار وي بـا   . ي بـاروك اسـت   وهي شـی  نقاشی فالنـدري و نماینـده  » پیترپل روبنس«

هاي نرم سـیال و   هاي پر تحرك، برتري خطوط مدور و حرکت بندي طراحی و ترکیب

  . شود ي رنگ شناخته می کاربرد خالقانه

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

  )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 8

  )37و  36، 24هاي  آشنایی با بناهاي تاریخی، صفحه(

ایـن    .اسـت » هخامنشـی «شـده در دوران   از بناهـاي سـاخته   » پاسارگاد«ي  وعهمجم

کـاخ  «هـاي   هـا بـه نـام    ترین آن مجموعه متشکل از یک باغ و چند کاخ است که مهم

دار  بزرگ سـتون ) راهرو(ها داراي یک تاالر  این کاخ. بود» تاالر بار عام«و » اختصاصی

 .ی باز بودندهاي طوالنی در جوانب آن و فضای ایوان و 

ي موجود از تزئینات داخلی یـک   ، بهترین نمونه»بیشاپور«بري کاخ  آرایش وسیع گچ

هیچ کدام از نقوش آن همانند هم نیسـتند و آن را  . دهد را نشان می» ساسانی«قصر 

یکـی از تاالرهـا بـه نـام تـاالر      . ایران دانست هاي  ها و نقش بري توان مادر تمام گچ می

  .هاي گوناگونی از موزاییک داشته است ی با نگارهموزاییک، فرش کف

در تیسـفون  » )ایـوان مـدائن   (تـاق کسـري   » «ساسـانی «ي  ترین یادگار دوره برجسته

دو ویژگی معمـاري  . ایوان ساسانی است ي جالبی از  این کاخ نمونه . واقع است) عراق(

  ایرانـی در  ات طالیـی  گیري از تناسب یکی بهره. این بنا به خوبی آشکار است ایرانی در  

. ي غالب از مصالح خشت براي ساخت بنـا اسـت   ایوان بزرگ میانی و دیگري استفاده

  .هایی به وجود آمده است عمق با ستونچه نماي کم این نما چند ردیف تاق در 

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

  )فر محسن مختاري(  »1«ي گزینه - 9

  )59و  58هاي   صفحهتاریخ هنر ایران، (

 بـه  شـیوه،  نای  در تحول جادای ضمن  و کردند دنبال را اشکانی معماري سبک ساسانیان

 به نسبت را خود برتري ستون، بدون وسیع تاالرهاي و گنبددار بناهاي در ساختن ویژه

 سـازي  سـاختمان  بـراي  شـکل  مسـتطیل  يهـا  نقشه از آنان .نشان دادند قبل يها دوره

  .بود خشت و گل سنگ، قلوه ها سنگ، آن اصلی مصالح و دکردن استفاده

 در بار اولین براي که بود جاد گنبدایمنظور  به بنا چهارگوش در گوشواره از استفاده

توجه  مورد می  اسال  ي دوره در بعدها شد و ظاهر تیسفون کاخ یعنی معماري ساسانی

 ابداعات نیز از) شکل صلیبی(چلیپایی  شکل بیشاپور به کاخ طرح و نقشه. گرفت قرار

چهـار   سـبک  سـاز  و زمینه ها آتشکده ي نقشه اصلی بنیان است که دوره نای معماري 

  .شود می   می ي اسال وانی دورهای 

 . ي اشکانی است مربوط به دوره» 1«ي گزینه

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

  )96 -خارج از کشور (  »2«ي گزینه -10

  )هنر اسالمی ایران -آزاد منابع(

  .کاري، فعال بودند ي فرنگی الشعرا در زمینه موسی و ملک عبدالمطلب، میرزا

توسط  ییاروپا یناقص از نقاش يالگوبردار فیتوص ياست برا یاصطالح ي،ساز یفرنگ

ـ یا میاز نگـارگران قـد   یبرخ  ياز شـگردها  ،یبـه طـور سـطح    نـان، یا. يو هنـد  یران

 دیـ تقل ییاروپـا  يهـا  هیـ ما ها و نقش از موضوع یو گاه حتیی مان و ژرف یینما برجسته

ـ  رانیدر ا يساز ینگروش فر ).دار هجب یقل یعل مثالً(کردند  یم سـال   سـت یاز دو شیب

الدولـه،   نیاکبرخـان مـز   یالملـک، علـ   عیچون صـن  یبا ظهور کسان. متداول بود اریبس

اصـول و قواعــد  تــر  قیـ کاربســت دق بـه  يجـا  يســاز یفرنگـ  ،الملــک و کمـال  یموسـ 

  .داد ییگرا عتیطب
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آمـوزش   ،نظر استادان آن زمان ریو ز از اصفهان به تهران رفت ،یعبدالمطلب در جوان

. آورد يرو یآبرنگ و رنگ روغنـ  یبه نقاش کرد؛ سپس یم ينگار نخست، قلمدان. دید

. دبه اروپا سـفر کـر   الدوله نیمز اکبرخان یاز جمله عل آموزان از دانش یهمراه با گروه

ها مناصب مختلف در  و سال کار شد خانه مشغول به در پست ران،یپس از بازگشت به ا

باغ و دربان؛ : از جمله آثارش. پرداخت یم منظرهی ، به نقاشاو، عمدتاً .اداره داشت نیا

  .است نانیو چادرنش ایغروب در

 صـباي  خان فتحعلی ي هخان عندلیب و نو فرزند محمدحسین الشعرا خان ملک محمود

از کـودکی بـه تحصـیل علـوم و فنـون      . بـود  شاه فتحعلی دربار الشعراي ملک کاشانی،

اخت و در ادب و فقه و عروض و قافیه و شعر و انشا و تاریخ و ریاضـیات و فلسـفه   پرد

دستی و مهارت به دست آورد و در  نیز چیره خطاطی در. کسب کرد ،اطالعاتی درخور

هم صاحب اطـالع   دوزي گل و پیکرتراشی ود را آزمود و درکاري خ میناکاري و منبت

 او آثـار  از یکی. کرد تجربه را زمان آن رایج ي هاسلوب کهن و نیز شیو ،در نقاشی. شد

 بـه  را تـابلو  ایـن  او. رود مـی  شـمار  بـه  دوره این نقاشی پیشرو آثار از نام استنساخ به

لو فضـاي تصـویر دوبعـدي    بدر این تـا . اشتنوز در اروپا جریان نده که کشید سبکی

. است  کاري پرهیز شده گیر یافته و از ریزه ها نمودي چشم است و نور و سایه در شکل

محمودخـان در  . تـوان از آثـار پیشـرو نقاشـی مـدرن ایـران دانسـت        را مـی  این تابلو

  .دکر اجرا می ،اي مطلوب پردازي و دورنماسازي دست داشت و آن را با شیوه منظره

  )المعارف هنر، پاکباز دایرة(

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -11

 )139ي   آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

پـردازان انگلیسـی در تکـوین     ، دو تـن از منظـره  »ویلیـام ترنـر  «و » جان کنسـتابل «

ي و تغییـرات نـور و سـایه در    کنسـتابل تـأثیرات جـو   . سیسم بسیار کوشیدند رمانتی

هـاي شـفاف و درخشـان در     طبیعت را موضوع کار خود قرار داد و ترنر با کمک رنگ

  . هاي رنگ و نور داشت آلود و شاعرانه سعی در ایجاد بازي تجسم فضاهاي مه

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه -12

 )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

نمـا بـه طـرز     هاي معنوي و متعالی را در هنرهـاي پیکـر   وار به ارزش تمایل هنر رومی

تـر نشـانی از    وار کـم   هـاي رومـی   ها و مجسـمه  که در نقاشی چنان. توان دید بارزي می

در این سبک، صور طبیعی آزادانه بـه  . توان یافت گرایی و زیبایی جسمانی می طبیعت

  )المعارف هنر، پاکباز دایرة. (اند ي ساده برگردانده شده گونه هاي خطی و مجسمه ح طر

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -13

  )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

وار و  ي مصورسازي کتاب، شـاید یـافتن مـرز مشـخص میـان دوران رومـی       در عرصه

هـا،   با این حال، پیچ و تاب گوتیـک و ظرافـت تغزلـی در پیکـره    . گوتیک آسان نباشد

تــوان از  هــا را مــی چنــین حــالتی در پیکــره. مالکــی بــراي تشــخیص و تمــایز اســت

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (شمار آورد هاي شاخص در نقاشی گوتیک به ویژگی

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -14

  )120و  119هاي  تاریخ هنر ایران، صفحه(

 بـا  است که رسمی و آکادمی هنر گیري شکل ي قاجاریه، دوره هنري گرایش آخرین

 نوعی هنر، این .گرفت شکل الملک کمال همت به مستظرفه صنایع ي مدرسه تأسیس

 هاي مکان از اندازهایی چشم با همراه رانهشاع و غربی هنر هاي گرایش ایرانی با نقاشی

تـوان بـه    ي آن مـی  هـا  اسـت کـه از نمونـه    هنر رسمی ي کننده بیان که است واقعی

  .اشاره کرد) غفاري محمد(الملک  کمال گلستان اثر ي کاخ خانه حوض

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -15

  )هنر ایران -منابع آزاد(

  . گویند می» خود«و به قسمت بیرونی » آهیانه«درونی   در گنبد دو پوسته به قسمت

  .گویند» کُمبیزه«گنبدي که مقطع افقی بیضی دارد را : »3«ي گزینه

سـازي گوینـد کـه دو نـوع      تبدیل تدریجی بشن مربع به دایره را گوشه: »4«ي گزینه

  . سکنج و ترمبه دارد

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه -16

  )عکاسی -منابع آزاد(
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» آمبروتیـپ «، یند کلودیونآمستقیم روي شیشه با فر پوزیتیو به صورتعکس ایجاد 

)Ambrotype (نام دارد. 

بـر روي کاغـذ حسـاس دیگـري      نگاتیو ظهور امکان کالوتیپ، در روش :»2«ي  گزینه

  .وجود آمد هب

هـاي چـاپ اسـت و     گـر از شـیوه  یکـی دی (Cyanotype) سیانوتیپ : »3«ي  گزینه

  .اشاره به رنگ آبی دارد ،طور که از نام آن پیداست همان

مسـتقیم روي فلـز تیـره بـا      پوزیتیو به صـورت عکس تین تیپ، ایجاد : »4«ي  گزینه

ي آمبروتیپ، سطح حساس آن است که بـه   تفاوت آن با شیوه. است یند کلودیونآفر

  .جاي شیشه، فلز است

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه -17

 )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

پدیـدار  » روبنس«سازي باروك فالندري، تحت تأثیر  ي هفدهم، پیکره ي سده در میانه

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (شد

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

 )فر ن مختاريمحس(  »4«ي گزینه -18

  )92ي  تاریخ هنر ایران، صفحه(

 و کاشان، ري سفال تولید مراکز ترین مهم از و بود توجه مورد دوره این در سفالگري

قابـل   رشـد  اي منطقـه  امکانات بودن دارا دلیل به کاشانی سفالگران. است آباد سلطان

 اي برجسـته  هاي نوشته دوره این در توانستند ها آن. داشتند سفالگري در اي مالحظه

 چنین هم. کمال برسانند به را سفالین ظروف سازي مشبک فن و نقاشی بیفزایند به را

 کاشان رقیب مناطق از. بردند بهره نگارگري ي شیوه و طراحی، خطاطی از تزئین در

 مجـالس  جملـه  از موضـوعاتی  هـا  سفالینه روي بر غالباً که اشاره کرد ري به بایستی

 پرکار و زیبا هاي ترنج نقش همراه به یا الجوردي سفید ي زمینه بر را چوگان یا شکار

  . کردند می استفاده

 بسـیار  تصـاویر  بـا  را آن درون که چهارپر ترنج نوعی با آباد ي سلطان شیوه زمان، هم

 آن در. شـد  مبـدل  بدیع و خاص اي شیوه کردند به می پر آهو و گوزن جمله از زنده

 .شد می اجرا هاي تاریک زمینه روي آبی باریک هاي خط با هایی شکوفه طرح

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -19

  )45ي    آشنایی با بناهاي تاریخی، صفحه(

توان الگوي کاخ آپاداناي هخامنشی را بـا چهـار    هاي صفوي می در بسیاري از کوشک

هایشــان دیــد؛ ماننــد کوشــک  ایــوان رو بــه بیــرون و چهــار مجموعــه اتــاق در کــنج

  . صفهانبهشت ا هشت

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

 )95-سراسري(  »3«ي گزینه -20

  )118 ي آشنایی با بناهاي تاریخی، صفحه(

 هـا  غرفـه . بـود  هـایی  غرفـه  داراي و مفصـل  یناتیئتز با وسیع فضایی سربینه یا بینه

 ها آن زیر رد و بوده مرتبط هم به نیز درون از و داشته میانی از فضاي بلندتر سطحی

 یـا  گـوش  هشـت  معمـوالً  بینـه  فضاي. شده بود تعبیه کن کفش عنوان به هایی حفره

 بـا  گنبـدي  کـه  داشـت  قرار حوضی آن در مرکز. بود اي دایره ندرت به و چهارگوش

 بـا  روزنـی  معمـوالً  گرفـت و  مـی  قرار آن باالي در زیبا کاري کاشی یا آجري تزئینات

میـانی   فضـاي  این به را اي شده تلطیف نور گی،رن هاي مشبک با حوض هندسه همان

 لبـاس،  درآوردن بـراي  محلـی  بینه فضاي .کرد می وارد بود، ها غرفه توجه کانون که

 جـا  آن در خـاص  روزهاي در و شهري بود تجمع مکان و پیرایشی کارهاي وگو، گفت

  .گرفت می انجام نقالی و خوانی شاهنامه چون مراسمی

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه -21

 )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

ي ساده، ویژگی هنر  گونه هاي خطی و مجسمهبرگرداندن صور طبیعی آزادانه به طرح 

  .رمانسک است

ها پرداخت و تصـویرهاي   نقاشی کارولنژي به تجدید سنت کالسیکی تجسم شخصیت

با این وجود، در هنـر تصـویري   . کار گرفت هاي مسیحی به رومی را در موضوع -ییونان

تـرین دسـتاورد ایـن دوران، رونگـاري از      مهم. کارولنژي، سبک واحدي وجود نداشت

کاري روي  در مصورسازي کتاب، کنده. نسخ خطی کهن و تحول نوعی خط التین بود

صـنعتگران ایـن دوران،   . هسـتند هاي هنـر کـارولنژي بـارزتر     عاج و فلزکاري، ویژگی

ي رومی و هنـر صـدر مسـیحیت     گیري از الگوهاي اولیه نهایت مهارت خود را در بهره

  .کار بستند به
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سـازي، در هنـر   گرایش به وقار کالسیک و وفاداري به طبیعت در نقاشـی و مجسـمه  

  ) دایرةالمعارف هنر، پاکباز. (شودگوتیک دیده می

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

 )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -22

  )عکاسی -منابع آزاد(

کـار او همـواره بـا نـوعی     . بـود » بیل برانت«پیشاهنگ دستکاري در عکس و عکاسی 

شد که براي تحقق برخـی از اثـرات بـه     حالت ذهنی ادبی و حتی تئاتري مشخص می

صمیم گرفت عکاس شود و مدتی او در دوران رونق روانکاوي، ت. شد سینما نزدیک می

ي  پردازانـه  تصـویرهاي خیـال  . به شـاگردي و کـارآموزي پرداخـت   » من ري«هم نزد 

  .گذارند العاده رمانتیک را به نمایش می برانت، قدرت تخیلی فوق

از چیزي حمایت » پیتر هنري امرسن«. پدر عکاسی متحرك است» ادوارد مایبریج« 

نامیـد و بـر اصـول علمـی و      گرایانـه مـی   عـت کرد که خـودش آن را عکاسـی طبی   می

تـرین   یکـی از پـرآوازه  » انسـل آدامـز  «. پنداشـت  اسـتوار مـی  » کانستابل«هاي  منظره

  ) هنر در گذر زمان، گاردنر. (عکاسان طبیعت در آمریکاست

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

 )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -23

  )نريهاي ه سبک -منابع آزاد(

او به اسـلوبی دسـت یافـت کـه بـر      . اي برخوردار بود مانه از مهارت فنی قابل مالحظه

هاي ممکن، نقاشی مسـتقیم از مـدل، اسـتفاده از     سایه تقابل نور و سایه با حداقل نیم

  .آمیزي خیس در خیس مبتنی بود و رنگ -به خصوص سیاه -هاي محدود رنگ

  )المعارف هنر، پاکباز دایرة(

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -24

 )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

ي ملهـم از   نوسان میان دو قطب تصـویرآفرینی از واقعیـت و خیـال و آثـار رؤیاگونـه     

  .است »ردن«ادبیات، ویژگی آثار 

 اجتمـاعی  هـاي  ضـوع مو نقاشـی  بـه  گذاري نقطه اسلوب با نخست» یان تئودور تُرُپ«

 هنـر  از برگرفتـه  منحنی هاي خط از متشکل تزئینی هنر نوعی به سپس .پرداخت می

  .کشید می تصویر به را مذهبی موضوعات عمدتاً، عمر، اواخر در .آورد روي زمین خاور

و  »کلیمـت «ویژگـی آثـار    ،هاي احاطه شده در میان نقش و نگارهـاي رنگـین   پیکره

  .است »هدلر«گرایی و عرفان ویژگی آثار  رکیب واقعگر خطی و ت ي بیان شیوه

  )در جستجوي زبان نو، پاکباز -المعارف هنر، پاکباز دایرة(

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -25

  )هنر ایران(

  :شده استها بیان  ویژگی آثار برخی از استادان نگارگري معاصر در هر یک از گزینه

نخستین شاگردي بود که در هنرستان هنرهاي زیباي اصفهان » شیرازي جواد رستم«

ي فـرش و   به فراگرفتن نقاشی ایرانی، نقشـه » بهادري«ثبت نام کرد و زیر نظر استاد 

  .تذهیب مشغول گردید

هـاي مختلـف طراحـی فـرش، طراحـی کاشـی،        وي عالوه بر نقاشی ایرانی، در زمینه

. فعالیـت داشـت  ... بـري، معـرق و منبـت چـوب و      زنی، مشـبک  قلم بري، طراحی گچ

هـاي   بنـدي لچـک و تـرنج و طـرح     شـیرازي را ترکیـب   ترین آثـار اسـتاد رسـتم    بیش

  .گیرد وگیر دربر می گرفت

گیـري دارد   ي زیادي بر طراحی و قلم در آثارش تکیه» زاده استاد امیرهوشنگ جزي«

گیـرد کـه در    ي سـاده یـا ابـر و بـاد دربـر مـی       گیري روي زمینـه  و اکثر آثار او را قلم

  .شود هاي بزرگ طراحی و اجرا می اندازه

هـاي   با تلفیق طبیعت و نقاشی ایرانی موفـق بـه سـاخت پرتـره    » استاد علی کریمی«

  .ي پرداز شد ظریف با شیوه

ي صـفویه و آثـار    هـاي دوره  در ابتدا به تقلیـد از نقاشـی  » میرزا آقا امامی استاد حاج«

در نقاشی گـل و  . روي آورد... الدین بهزاد، رضا عباسی و  ندان بزرگ مانند کمالهنرم

مرغ روي قلمدان و قاب آیینه و نقاشی روي چوب مهارت فراوانی یافـت و سـپس بـه    

  . نقاشی روي چرم و هنر سوخت پرداخت و این شیوه را مرسوم کرد

  )196و  194، 192، 185ي  ها کارگاه نگارگري، صفحه(

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه -26

 )120ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

سـاندرو  «پرتحرك و تأکیـد بـر عنصـر رنـگ، ویژگـی آثـار       نرم و کارگیري خطوط  به

  .است» بوتیچلی
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  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه -27

   )27و  26 ي ها صفحه، 1عکاسی (

سـایر  . تـر خواهـد بـود    تر باشد، زاویه دید آن کـم  ي کانونی یک لنز بیش اصلههرچه ف

  .هاي لنزها صحیح هستند ي ویژگی ها درباره گزینه

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

 )نوید میرصادقی(  »1«ي گزینه -28

 )هنر رنسانس -منابع آزاد(

بازگشـت، ولـی درك علمـی    » تـو جو«آالیـش آثـار    به عظمت ساده و بـی » مازاتچو«

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (ها را بر آن افزود پرسپکتیو و روانشناسی کنش پیکره

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

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -29

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

هـاي تزئینـی و عـاطفی     ها، واکنش علیه امپرسیونیسم، تأکید بـر ارزش  هدف مکتب نبی

شناسی آثار گوگن، مبتنـی بـر رنـگ     این گروه مجذوب زیبایی. رنگ و تحریف خطی بود

  . گر و الگوي خطی موزون شدند و چندین نمایشگاه در پاریس بر پا کردند بیان

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

 )لیال مهدوي(  »2«ي گزینه -30

  )71ي  یخی، صفحهآشنایی با بناهاي تار(

  تک ایوانیمسجد جامع نیریز

  دو ایوانیمساجد زوزن و فریومد

 چهار ایوانیمساجد جامع اردستان و اصفهان

  

  و فیزیک ریاضیعمومی درك 

  

  )رامین شاهباد(  »3«ي گزینه -31

  )ها چندضلعی(

aضلعی برابر با ي ضلع هشت اندازه  AMNمثلث. است 2


الزاویه اسـت و   قائم 

السـاقین   و متسـاوي   الزاویـه  باشد، پس قائم درجه می 45ي آن هاي مجاور قائمه زاویه

  . است

AMN الزاویـــــه در مثلـــــث قـــــائم


 

xداریم x a  2 2 2 ) فیثـاغورس ( 2

xدر نتیجه داریم  1.  

  :داریم MNEFي در نتیجه در ذوزنقه

MN EF

NE

MF

  
 


    

2
2

2 1 2 2 2
  

  :برابر است با MNEFدر نتیجه مساحت

Sارتفاع[ [(MF NE)  
1
2  

S [( ) ]     
1 2 2 2 1 1 22  

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

 )اصفهانی سارا حسنی(  »2«ي گزینه -32

  )قضایاي مثلث(

2ي ها به فاصـله  محل تالقی میانه
1از رأس و 3

ي  پـس فاصـله  . از ضـلع قـرار دارد   3

A ،2از رأس MNخط
  :است یعنی Aاز رأس BCي ضلع فاصله 3

AH

AH




2
3  

  . متشابه هستند AMNو ABCيها از طرف دیگر مثلث

Â

ˆ ˆABC AMN M B

ˆN̂ C

 

 




  

  :توان نوشت پس می

AM AN MN AH

AB AC BC AH


    

BC

AH MN
MN

AH

MN ?

 
      

 

6
2 2 12 43 6 3 3  

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

  )حمیدرضا سجودي(  »3«ي گزینه -33

  )خارجی در مثلث ي زاویه(

ECالساقین متساوي FC EFC
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ˆ ˆE F   180 40 1401 1
    

ˆ ˆEC FC E F    701 1
  

AB || EF
F̂

AF


 


302
  

ˆ ˆF F    1802 1


       30 70 180 80     

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

 )رحمت مشیدي(  »4«ي گزینه -34

  )هوش(

عـدد متمایـل بـه     4عدد در پایین، 3عدد در باال و 3هاي به شکل پایین،  ذوزنقه

ي بـزرگ در بـاال و    ذوزنقه 2چنین عدد متمایل به سمت چپ و هم 4سمت راست،

  . باشد پایین می

  

  

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

 )رامین شاهباد(  »1«ي گزینه -35

  )دایره(

ــره  ــز دای ــاس   مرک ــل مم ــه مح ــل  Cو Bرا ب وص

س بـه ممـاس   دانیم شعاع در محل تمـا  کنیم، می می

  . عمود است

مربـع اسـت و طبـق     ABOCپـس . درجه اسـت  90نیز  Aي دانیم که زاویه می

Rصورت سؤال داریم  3   . باشد برابر با قطر مربع می BCپس 2

BC   3 2 2 6  

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

 )داریوش عابد(  »1«ي گزینه -36

  )مثلث(

a b ˆˆa bc , B C
c a

     2 90

به حالت متناسـب بـودن دو ضـلع و تسـاوي      QCDو ABQدر نتیجه دو مثلث

  .ها برابر است هاي نظیر در آن پس زاویه. ها متشابه هستند ني بین آ زاویه

  

  

  

  

ˆ ˆ ˆD̂ Q , A Q 1 1 1 2  

   :داریم BQAدر مثلث

(I)ˆ ˆ ˆ ˆˆA B Q Q Q

ˆ ˆQ Q

        

   

1 1 2 1

1 2

180 90 180
90

  

ˆ ˆ ˆAQD (Q Q )      1 2180 90  

AD AQ QD    2 2 96 48 12  

مسـتطیل   QHDCرسـم کنـیم، چهارضـلعی     ADرا بـر  QHعمـود  Qاگر از

QCخواهد بود، پس HD هاي بوده و مثلثAQD وQHD  به حالت تساوي

Ĥˆمشترك و  D̂2(دو زاویه  AQ D  90 (پس. متشابه هستند:  

HD QD HD
HD

QD AD


     

4 3 4 3 4 3 412 124 3

HD QC   4  

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

 )95 -خارج از کشور(    »4«ي گزینه -37

  )دایره(

   :یره مماس استبر دا ADچون

AC.AB AD
2

  

AC  4 36  

AC BC   9 5  

A

B

C

D

H

 مورب

2

30

B F C

A

E

1

1 40

H

1 1

1 2

2
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  :بنابراین

DAB

DBC

S DH.AB
AB

/ /
S BC

DH.BC




      

1
42 0 80 0 8 100 801 5

2

  . در هر دو مثلث مشترك است DHارتفاع: نکته

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

  )محمدمهدي ناظمی(  »3«ي گزینه -38

  )مساحت(

r 2   طول ضلع مربع 20

 220   مساحت مربع 400

( )   210   مساحت دایره 100

         
1 1 400 1004   ي هاشورخورده مساحت ناحیه4

[ ]        
1 100 4 25 44  

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

 )افشین میرحسینی(  »2«ي گزینه -39

  )استوانه -احجام(

حجـم  کـه  کنید  مالحظه میبا توجه به شکل مقابل، 

شـعاع   واحـد و  3از یک استوانه با ارتفـاع مورد نظر 

بـا شـعاع   دیگري ي   نصف استوانه و نیز ي واحد قاعده

  .تشکیل شده استواحد  2ي واحد و ارتفاع قاعده
  

R h
V R h

 
       

2
2 2

1
23 42 2  

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

 )95 -خارج از کشور(   »3«ي گزینه -40

  )کره -احجام(

Rجسم دوار حاصل، یک کره به شعاع 
3
  :است 2

S R ( )     2 234 4 92  

  

  

  )احمد رضایی(  »1«ي زینهگ -41

  )تبدیالت هندسی(

 .شکل مورد نظر فاقد محور تقارن است و یک مرکز تقارن دارد

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

  )محمدمهدي ناظمی(  »2«ي زینهگ -42

  )مثلث(

اضالع را به هم وصل کنـیم تـا مثلـث بـه چهـار       هاي وسطکافی است در هر مثلثی، 

هاي دو ضلع مثلث  خطی که وسط که پاره با توجه به این. همنهشت تقسیم شودمثلث 

برابـر محـیط    2کند نصف ضلع سوم است، پس محیط مثلث اولیه  را به هم وصل می

  .هاي همنهشت است هر یک از مثلث

  

  

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

 )رحمت مشیدي(    »2«ي گزینه -43

  )ها مساحت چندضلعی(

ــث ــه CMو ABC :AE،BOدر مثلـ ــتند  میانـ ــث هسـ ــاي مثلـ ــس . هـ پـ

لـث  مث 12مسـاحت یـا بـه عبـارتی کـل شـکل از       از شش مثلث هـم  ABCمثلث

  . مساحت تشکیل شده است هم

S BNE

S ABDC




1

12  

  

 

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

  )احمد رضایی(  »3«ي گزینه -44

  )مثلث(

  . شود مساحت در آن ایجاد می مثلث هم 6هاي مثلث، از برخورد میانه: نکته

ANG،1مســـاحت مثلـــث
مســـاحت  6

  . است ABCمثلث

 مساحت مربع –مساحت دایره 
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  :بنابراین داریم

ABC ANG

S S    6 6 2 12  

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

 )محمدمهدي ناظمی(  »2«ي گزینه -45

  )دایره(

ABB : BB AB AB BB BB


          2 2 2 2 2 23 4 5  

  .است ABBبرابر نصف محیط مثلث ATدانیم طول می

AT  :  بنابراین
 

 
3 4 5 62  

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

 )95 -خارج از کشور(    »2«ي گزینه -46

  )تبدیالت هندسی(

براي باال بردن دقت . شود میهاي سفید حاصل  پاسخ این سؤال صرفاً با شمردن گوي

: تایی تقسیم کـرد  4هاي ها را به دسته توان گوي شمارش می 4 8 کـه بـا    32

  . گوي وجود دارد 33گوي سفیدي که در مرکز قرار دارد در مجموع

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

 )مجتبی گلشنی(  »1«ي گزینه -47

  )ي مقعر آینه(

( )
p q f p q
    

1 1 1 1 1 1 14  

q
m q p ( )

p
    2 2 2

,q p p cm
p q p p p

,q p p cm
p q p p p


         

 
           


1 1 1 1 1 1 3 12 64 2 4 2 4
1 1 1 1 1 1 1 12 24 2 4 2 4

  

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

 )محمدامین امیریان(  »1«ي گزینه -48

  )شکست نور(

تـر   ن کوچـک تر است که ضریب شکست شیشه براي آ بیش  در شیشه، سرعت پرتویی

  .1باشد؛ یعنی پرتوي شماره 

 )اصفهانی سارا حسنی(  »4«ي گزینه -49

  )جریان الکتریکی(

V IR  

ي مستقیم دارد، پس  در حالت مقاومت ثابت، اختالف پتانسیل با شدت جریان، رابطه

  .شود با نصف شدن شدت جریان، اختالف پتانسیل نیز نصف می

V
P RI VI

R
  

2
2  

( V ) ( I )
P V I

P V I V I


  



1 12 2 2
1 1 1 1 1

1 1
12 2
4  

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

 )اصفهانی سارا حسنی(  »1«ي گزینه -50

  )هاي کروي تصویر در آینه(

ي  ي فاصله کند، به اندازه اي که تصویر از آینه پیدا می که حداکثر فاصله با توجه به این

. ي محـدب تصـویر مجـازي اسـت     در آینـه . شـد با کانونی است، پس آینه محدب مـی 

  :خواهیم داشت

q

p
 نمایی بزرگm  

q
p q ( )

p
   

1 2 12  

p q cm ( )  15 2

q q q q p cm       2 15 3 15 5   )2(و ) 1(طبق  10

f cm
p q f f f


            

1 1 1 1 1 1 1 1 1010 5 10  

1نمـایی  ي محدب تنها زمانی بـزرگ  آینه در: روش حل سریع
اسـت کـه جسـم در     2

  .ي کانونی ي کانونی از آینه قرار داشته باشد و تصویر در نصف فاصله فاصله

f / f / f f cm     0 5 15 1 5 15 10  
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  ترسیم فنی

  

  

  )فراز قضات(  »1«ي زینهگ -51

  )ي مثلث هندسه(

  :داریم» تالس« ي در شکل مورد نظر، طبق قضیه

DF AC DF    
1 1 16 82 2  

ˆ ˆ ˆA C FDE   45 90   

AB BC AD AE DE      8 2 4 2 4  

DEF
S 


  

4 8 162  

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

 )94 -سراسري(  »2«ي گزینه -52

  )ترسیمات هندسی(

ت و انسان از دیرباز براي تعریف و هاي گوناگون تشکیل شده اس هر تصویري، از شکل

  . گذارده است  بیان اشکال، دانش هندسه را بنیان

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

 )محمدامین امیریان(  »2«ي گزینه -53

  )ترسیمات هندسی(

، با بـه دسـت   ي مفروض مسأله وصل کنیم به مرکز دایره (M)ي مذکور اگر از نقطه

MOرسم دو کمان به شعاع( MOآوردن وسط
r  ي بـه   و سپس رسم دایـره ) 2

 OAMˆرسیم که با توجه بـه قائمـه بـودن    می Bو Aي ، به دو نقطهMOقطر

  . نقاط مورد نظر مسأله هستند OBMˆو

  

  

  

  

 )فراز قضات(  »2«ي گزینه -54

   )ي دایره هندسه -39ي  کشی، صفحه ترسیم فنی و نقشه(

بــر طبــق شــکل، اگــر دو دایــره در وضــعیت 

 :دیگر قرار گرفته باشند، داریم متقاطع با یک

  

R R d R R      

R R d R R / d /         3 1 5 3 1 5  

/ d /  1 5 4 5  

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

 )زهرا دهقانی(  »3«ي گزینه -55

  )ي احجام هندسه(

   طول مستطیل ي استوانه شعاع قاعده 6

   عرض مستطیل ارتفاع استوانه 4

r h /    2 23 14 6 4 452 حجم استوانه  

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

 )هژبر حامدي(  »1«ي گزینه -56

  )یابی مجهول(

حجم مربوطه شامل یک کره در باال و یک مخروط نـاقص در  

مشترك این دو حجم در این حالـت یـک    باشد، فصل زیر می

  . خط مستقیم است

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

 )زهرا دهقانی(  »4«ي گزینه -57

  )شناخت احجام(

ي مکعب  باز شده» 3«و » 2«، »1«هاي  گزینه. وجهی منتظم همان مکعب است شش

  .چنین نیست این» 4«ي  هستند، اما شکل گزینه

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »1«ي گزینه -58

  )ترسیمات هندسی(

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  11: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  11  :ي صفحه  هنرهنر  اسفنداسفند  1717آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  .توان رسم کرد از یک نقطه واقع بر یک دایره، تنها یک خط مماس بر آن می

در  cي ممـاس بـر دایـره    dرو، خـط  در شکل روبه

  .است dعمود بر خط OHشعاع. است Hي نقطه

بر یک نقطه واقع بر یک خط، فقـط یـک خـط    : نکته

 .توان ترسیم کرد عمود می

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

 )حمیدرضا سجودي(  »2«ي گزینه -59

  )ي مثلث هندسه(

CF

ˆ ˆ(C C )

ˆ ˆˆ ˆC F C F


   1 1 2 1
1 2

EFوCFمورب || BC  

EF EC   

EC / 1 BCو5 EC BC   2 3 3  

EF EC

AE x

EF AE EF AE
EF || BC

BC AC EC AE EC

x
x x / x AE /

x /





   


       


2
1 2 1 5 1 52 1 5

  

  

  

  

  

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

 )91 -سراسري (  »1«ي هگزین -60

  )ي دایره و مثلث هندسه(

بـا رسـم سـه نیمسـاز     . باشـد  درجه مـی  60ي االضالع داراي سه زاویه مثلث متساوي

بـا  . شـود  درجه تشکیل می 120ي رأس درجه و زاویه 30ي مثلث، مثلثی با دو زاویه

ABCرسم سه عمودمنصف


درجـه   60ي به دو زاویـه  AOBي رأس مثلث زاویه 

 . باشد شود که مثلث حاصل مانند شکل زیر می تقسیم می

 

 

 

 

مرکـز دایـره اسـت، از سـه رأس      Oمحل برخورد سه عمودمنصف که همـان : قضیه

dباشد که همان شعاع دایره و برابر مثلث به یک فاصله می

ضـلع مقابـل بـه    . اسـت  2

d. درجه نصف وتر است 30ي زاویه
OH  ، درجـه  60و ضلع مقابـل بـه زاویـه    4

3
 . باشد وتر می 2

d
AH  

3
2 2  

d d
AB AH AB AB      

3 32 24 2  

AOB

d d

AB OH d d
S 


  

   
 

2 2
3

3 32 4
2 2 4 2 2 16  

AOBABC

d d
S S      

2 23 3 33 3 16 16  

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه -61

  )ي بیضی هندسه(

ي دلخــواه از  هـاي هــر نقطـه   لهمجمـوع فاصــ 

بیضی از دو کانون آن برابر مقدار ثابتی اسـت  

ــزرگ بیضــی    ــا طــول قطــر ب کــه مســاوي ب

  . باشد می

  

MF MF AB 1 2  

AB   8 24 32  

  : داریم COBي الزاویه در مثلث قائم

OC CD  
1 24 122 2  

OB AB  
1 32 162 2  

BC OC OB      
2 2 2 2 212 16 144 256 400  

BC  400 20  
2
d

2
d

  ي تالس قضیه

  ساز رأس  نیم

x

21

1
AB

E

C

F
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 )محمدمهدي ناظمی(  »1«ي گزینه -62

  )ي مثلث هندسه(

هاي بزرگ و کوچـک را بـه    شعاع دایره

  .دهیم نشان می rو Rترتیب با

  

 

  

  . نصف وتر است 30ي رو به زاویه ، ضلع روبهAOHي اویهالز در مثلث قائم

OH rAO OH r (*)  2 2  

AOي الزاویه در مثلث قائم H 30ي رو به زاویه ، ضلع روبه نصف وتر است .  

O H RAO O H R (**)      2 2  

(*)
AO AO OO r (r R) r R      2 3  

  (**)ي فوق و تساوي با توجه به رابطه

R
R r R R r

r
     2 3 3 3  

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

 )محمدامین امیریان(  »3«ي گزینه -63

  )ها ي چندضلعی هندسه(

 2و  4به ترتیـب   واضح است که طول و عرض مستطیل

توان دریافـت مثلـث    با کمی توجه به شکل می. واحدند

1مورد نظر
4   :سطح مستطیل را پوشانده است  

ت مسـتطیل و  حنصـف مسـا   مساحتشمتوازي االضالعی است که  ABCDچرا که

  :را پوشانده است ABCDمثلث مطلوب نصف سطح

  :بنابراین

( )  
1 4 2 )مساحت مستطیل( 24

1
  مساحت مثلث 4

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

  )رامین شاهباد(  »1«ي گزینه -64

  )ي چندضلعی هندسه(

  

  

  

  

  

مشـخص   BCرا روي Mي م و نقطـه کنـی  را رسـم مـی   ABCDقطرهاي مربـع 

  .کنیم می

Sي ضلع مربع اندازه a aABDC    272 6 2  

AD BC a a a      2 2 2 6 2 2 12  

  . میانه است AEاست، در نتیجه BDوسط Eچون ABDدر مثلث

  .است ABDهاي مثلث محل برخورد میانه Mي در نتیجه نقطه

2ي آن تـا رأس  هاي مثلث باشد، فاصله محل برخورد میانه Mي اگر نقطه: نکته
و  3

1تا ضلع
  :پس داریم. میانه است 3

OM OB   
1 1 12 23 3 2  

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه -65

  )ي بیضی هندسه(

ي  و فرعـی، دایـره   ي اصـلی  یابی با استفاده از دو دایره براي رسم بیضی از طریق نقطه

که مرکز بیضی است،  Oبه مرکز b2ي فرعی را به قطر و دایره a2اصلی را به قطر

  .کنیم رسم می

  

  

  

  

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

  )حمیدرضا مظاهري(  »1«ي زینهگ -66

  )ي احجام هندسه(

 تساوي

30 H

H

R

r

O
O

H

A
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  . شود االضالع ساخته می وجهی منتظم، از بیست مثلث متساوي بیست

  

  

  

  

 

  

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »1«ي گزینه -67

  )ي بیضی هندسه(

  .دهد از طریق چهار قوس را نشان می) شبه بیضی(شکل داده شده، رسم بیضی 

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

  )محمدامین امیریان(  »3«ي زینهگ -68

  )ترسیمات هندسی(

هندسه که به معناي اندازه است، دانشی است که بشر در جهت درك، شناخت، تبیین و 

 .رو بوده، بنیان گذارده است به ها رو هایی که در طبیعت با آن تقلید از انواع شکل

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

  )فرهاد باقري(  » 3«ي زینهگ -69

  )خط و صفحه(

باشـد، یعنـی بـا     xoyي گوینـد کـه مـوازي صـفحه     اي می ي افقی به صفحه صفحه

  .ي افقی دارد صفحه 7بنابراین تصویر. ي افق موازي باشد صفحه

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

 )رامین شاهباد(  »3«ي گزینه -70

  )شناخت احجام(

  .دایره تشکیل شده است شکل، از سه شکل هندسی مثلث، مربع و نیم

  .شود یک مخروط تشکیل می ABبا دوران مثلث حول محور

  .شود کیل مییک کره تشABدایره حول محور با دوران نیم

  . شود یک استوانه تشکیل می ABبا دوران مربع حول محور

شود، یک  تشکیل می ABنهایتاً حجم هندسی که با دوران شکل مسئله حول محور

  . مخروط است که در داخل آن یک کره و یک استوانه خالی شده است

  .توان متصور شد حجم هندسی را می 3پس

  

  خالقیت تصویري و تجسمی

  

  )مینا دامغانیان(  »3« ي گزینه -71

  )درك تصویر -منابع آزاد(

ترین  مهم، یکی از چشم. است» بصیرت و حرکت آگاهانه«عنوان پوستر مورد نظر 

درك درست و  به توان آن می ي رود که به وسیله ابزارهاي شناختی انسان به شمار می

در تصویر داده شده، در بخش انتهایی، فقط . هستی رسیدبینانه از  شناختی ژرف و واقع

بینیم  هاي جلوتر تصویر، پاهایی را می شود و با نزدیک شدن به قسمت چشم دیده می

و پاهاي در حال   اند؛ بنابراین ترکیب چشم که با ریتم تکرارشونده در حال حرکت

از این رو، . شود داللت دارد که هر گام با بصیرت برداشته می حرکت بر این موضوع

  .ترین عنوان براي این تصویر است مناسب» حرکت آگاهانه«

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

 )هادي باقرسامانی(  »1«ي گزینه -72

  )49ي  آرایی، صفحه پایه و اصول صفحه(

کنیم حرکت چشم از  را تماشا می... خودنویس و هنگامی که اشیایی مثل خودکار، مداد،

در نگاه کردن به یک قیچی، حرکت چشم از دسته به . هاست انتها به طرف نوك آن

نگریم، حرکت از پشت کفش به  رخ می وقتی یک کفش را از نیم. هاست طرف نوك تیغه

  .طرف نوك آن جریان دارد

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه -73

 )فنون بصري -منابع آزاد(

اند،  وجود آمده طور که از اسمش پیداست توسط انسان به همان» مصنوعی«هاي  فرم

حالتی همگون و » وار اندام«یا » ارگانیک«هاي  فرم... . مانند هر مصنوع بشري، مداد و 

  )کتاب اصول فرم و طرح، وسیوس ونگ. (شکل دارند منحنی

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

 )شیدا نجفی(  »2«ي گزینه -74

  )213ي  ، صفحه1طراحی (
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هاي  ، دقت و حساسیت نسبت به خاکستري»موریس اشر«در تصویر مورد نظر، اثر 

در . ها روي طرح خطی، به نمایش جنس اشیاء منجر شده است موضوع و اجراي آن

ررسی قرار گرفته است؛ مانند نمایش شفافیت شیشه و واقع جسم و بافت اشیاء مورد ب

  . سطح صیقلی فلز

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -75

  )درك تصویر -منابع آزاد(

در تصویر مورد نظر، طراح خطوط را در جهت انتقال احساس و بیـان درونیـات خـود    

 .گوییم می» اکسپرسیو«نه کاربرد خطوط گو به این. کار برده است به

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

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -76

  )درك تصویر -منابع آزاد(

شویم که کتابخانه فاقد کتاب است و در واقع تنها تصاویر  با دقت در تصویر متوجه می

این نوعی تظاهر است که امروزه . دهند بخانه را نشان می کاغذ دیواري هستند که کتا

ي  گونه سؤاالت، نکته توجه داشته باشید در این. کنیم ي آن را زیاد مشاهده می نمونه

هم » تنهایی«تواند به عنوان  به عنوان مثال، این تصویر می. اصلی تصویر اهمیت دارد

شته باشید، تعبیر شود، چون کسی نیست تا به فرد کمک کند؛ اما قبل از این، در نظر دا

  .است» تظاهر«عامل اصلی سقوط او 

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

 )کاخکی فرزانه امیریان(  »3«ي گزینه -77

  )14ي  صفحه ،یتجسمي هنرهای مبان(

 وجود هب رای مختلفي ها تیموقع گیرد، قرار کادري کجا دري بصر ي نقطه که نیا به بسته

نقطه در وسط کادر، . ن کادر، سنگین و در باالي کادر، سبک استنقطه در پایی. آورد یم

تري نسبت به  همچنین نقطه در سمت چپ کادر از ثبات بیش. مسلط بر محیط است

  .سمت راست، برخوردار است

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

 )مهدي مهدیان(  »3«ي گزینه -78

  )شناسی سبک -منابع آزاد(

 قرمـز  دیوید هاکنی، نقـاش معاصـر، روي پرسـپکتیو خطـی، ضـربدر      ،احیدر این طر

ترسـیم کـرده    »هـا  ایرانـی «ي  و به عوض در قسمت جلو، صندلی را به شـیوه  کشیده

  )، چاپ قدیم1کتاب کارگاه هنر ( .است

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

  )مینا دامغانیان(  »4« ي گزینه -79

  )106ي  آرایی، صفحه هپایه و اصول صفح(

ي  واژه ماننـد  کنـد؛  مـی  ایجـاد  صـفحه  در بصـري  بیانی عنوان، مفهوم از آرا صفحه گاهی

 صـفحه،  در حـروف  ي پراکنـده  قرارگیـري  نـوع  که در تصویر داده شـده بـا  » آشفتگی«

  .تر دست یافته است القاء شده و طراح از این طریق به تأثیرگذاري بیش مفهومش

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

 )91 -سراسري (  »3«ي گزینه -80

  )درك تصویر -منابع آزاد(

شود که بر روي آن نقش انتزاعی  ي منقوش شوش خوزستان مربوط می تصویر، به کاسه

  صورت نشسته کار شده است و با توجه به استقرار دو نقش در طرفین حیوان،  حیوان به

 .شود لقاء میمفهوم در بند بودن و اسارت ا

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

  )شیدا نجفی(  »3«ي گزینه -81

  )35ي  آرایی، صفحه پایه و اصول صفحه(

هـایی بـا تصـاویر زیـاد      گرید مدوالر یا تقسیم صفحه به واحدهاي یک اندازه، براي کتاب

د مدوالر در کتـاب مصـور   کارگیري گری اي از به آرایی مورد نظر، نمونه صفحه. کاربرد دارد

آرایی تبدیل شده و هر عکس، تعداد  اي شطرنجی به اساس صفحه است که در آن صفحه

  . کند مشخص و عدد صحیحی از مربع شکل را اشغال می

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

  )هادي باقرسامانی(  »2«ي گزینه -82

  )40و  39هاي  مبانی تصویرسازي، صفحه(

ي  ها به سـمت کـاراکتر،  قرارگیـري کـاراکتر در گوشـه      گیري دست تصویر اول جهت در

تواند مفاهیمی چون اتهام، سرزنش، توهین و  کادر و استفاده از خطوط و بافت خشن می

  .تهدید را منتقل کند
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چنـین   ي او و هـم  ي وحشـت زده  در تصویر دوم جهت دست کاراکتر رو به جلو و چهـره 

  .دهد محو کردن به خوبی مفهوم حرکت، فرار و گریز را نشان می استفاده از تکنیک

در تصویر سوم با بیان استعاري درختی که دسـتش قطـع شـده اسـت، مفهـوم نـابودي       

  .شود دریافت می

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

  )مهشاد رضاییان(  »2«ي گزینه -83

  )درك تصویر -منابع آزاد(

هـاي خـانگی اشـاره     است که به خشـونت » خشونت هاي مرگبار«ا نام ب مورد نظروستر پ

ترکیب دو عنصر کمربند که نمادي از خشونت است و تابوت کـه نمـادي از مـرگ    . دارد

   .رساند است شما را به پاسخ می

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

 )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -84

  )درك تصویر -منابع آزاد(

هایش بسته شده ولـی چـون نفـر قبـل او یـک       اگر توجه کنید در تصویر، نفر آخر چشم

دست ندارد، به تقلید از بقیـه بـا دسـت خـودش چشـمش را پوشـانده و ایـن تقلیـدي         

  . دهد کورکورانه را نشان می

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

 )94 -سراسري(  »2«ي گزینه -85

  )بصري فنون -منابع آزاد(

کـه  ) ي اصـلی  در واقع همان سوژه(بندي روایتی این تصویر، قسمتی از رویداد  در ترکیب

چهار نفر منتظر دریافت آن هستند، حذف شـده و ایـن موجـب ایجـاد تعلیـق و فضـاي       

  .کمیک در تصویر است

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

  )شیدا نجفی(  »3«ي گزینه -86

  )فنون بصري -منابع آزاد(

) 1960ي  دهـه ( شبا عکاسی پرتره از مشاهیر معاصـر است که » آرنولد نیومن«عکس از 

بندي مثلثی، سـاده،   در عکس مورد نظر، ترکیب. شود شان شناخته می در محیط شخصی

چنین قرار گرفتن فرد در بخـش طالیـی کـادر اهمیـت      و هم ترین عناصر تصویري با کم

پیانو با انحنایی بزرگ و نرم و خطوط مورب حایـل   درِ ضناقمتساختار . خصوصی دارد به

  .شوند نیز، سبب تحرك و پویایی می در قرار گرفته در که خالف جهت خطوط موازيِ

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي  گزینه -87

  )87ي  مبانی هنرهاي تجسمی، صفحه(

 و گـذاري  رنـگ  مـدد  بـه  و خـط  و نقطـه  از توسـط اسـتفاده   )اُپ آرت(هنـر دیـدگانی   

 القـاي  درصـدد  مخاطـب،  دیـد  تـوهم  و خطـاي باصـره   از اسـتفاده  با کاري روشن سایه

ي این  برجسته از هنرمندان. است... عمق و  مجازي، حجم حرکت، ریتم، مفاهیمی چون

اده شده بـا ترسـیم   در تصویر د» وازارلی«. اشاره کرد» ویکتور وازارلی«توان به  سبک می

  .شکل چهارگوش از زوایاي مختلف در فضاي بصري اثر، ایجاد عمق کرده است

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

  )هادي باقرسامانی(  »4«ي گزینه -88

  )35ي  مبانی هنرهاي تجسمی، صفحه(

در سـال  وي . اسـت » آلبرتو جـاکومتی «اثر معروف هنرمند سوررئالیست » میدان شهر«

هاي تند و تلخی آفرید کـه بـه نظـر     سازانه روي آورد و پیکره به پیکرتراشی شبیه 1947

وي . انـد  رفتگی و بیگانگی انسان امروزي دست هاي مستقیم سرگشتگی، از رسد بازتاب می

  . کند ي فرد منزوي امروزي را میان جماعت تنها منعکس می در اثر میدان شهر چهره

ي ایجـاد شـده    بستگی، ازدحام و صمیمیت با توجه بـه فاصـله   هم مفاهیمی چون اتحاد،

هـا   چنین مفاهیم اغتشاش و ناآرامی بـا توجـه بـه حرکـت آرام پیکـره      ها و هم بین پیکره

  .درست نیستند

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي زینهگ -89

  )84ي    ، صفحه2کارگاه هنر (

 تـوان  می دیگر، عناصر میان از عنصر یک جداسازي ي وسیله به تضاد، انواع از به غیر

 منفـی  فضاي و متفاوت استقرار محل زیرا یافت؛ دست تأکید از دیگري هاي به روش

 روي شـدن  متمرکـز  بدون که جایی تا شود می مخاطب توجه جلب باعث اطراف آن

 بهتـرین «پوستر داده شده با عنوان  در. کنیم نگاه اثر به توانیم نمی نظر موضوع مورد

 بـه  کـل  واحد از یک کردن جدا با هنرمند دارد و وجود اي رابطه چنین »بگیر را نما

   .است یافته دست بصري تأکید
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  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -90

  )درك تصویر -دبع آزاامن(

ـ   شوید این چهـره هـم   اگر به حالت چشم و لبخند تصویر دقت کنید، متوجه می ا زمـان ب

ایـن همـان تـأثیر مخـرب رسـانه      . رسـد  تماشاي چیزي خوشحال و خرسند به نظر مـی 

(Media)      رسـاند  بر مغز است که در عین مفرح بودن ظـاهري، بـه ذهـن آسـیب مـی .

  .ي همین موضوع است دهنده تصویر رنده شدن مغز نیز نشان

  

  خالقیت نمایشی

  

  )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه -91

  )80ي  ی، صفحهاصول و مبانی نمایش عروسک(

تـوان   اي و دستکشی است و می هاي عروسکی میله ترین نوع صحنه براي نمایش ساده

با آویزان کردن پارچه روي دو صندلی، کشیدن پارچه در چارچوب در و یا برگرداندن 

  . میزي به پهلو آن را ساخت

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

  )96 -ورخارج از کش(  »1«ي گزینه -92

  )نمایش شرق(

اي نمـایش عروسـکی    گونـه بازي،  سایه. بازي اشاره دارد شعر مورد نظر به نمایش سایه

بین یک صفحه و منبع نور، حرکـت داده   ،هاي تخت باستانی است که در آن عروسک

  .شوند می

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -93

  )87ي  ل و مبانی نمایش عروسکی، صفحهاصو(

سازند تا کمبود بعد سوم آن، جبـران   رخ می تر به صورت نیم اي را بیش عروسک سایه

آید، چرا که خطوط چهره و لباس عروسک،  شود و این امر، نوعی امتیاز به حساب می

  . هاي فردي عروسک را القاء کند تواند ویژگی کامالً مشخص است و می

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

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه -94

  )نمایش در یونان(

هاي غیرمعمول  او از نمادهاي بصري، رقص. بازیگر دوم را به صحنه وارد کرد» اشیل«

ي دیگـر از   سـه گزینـه  . کرد هاي پر زرق و برق، زیاد استفاده می جمعی و لباس دسته

  )براکت -یخ تئاتر جهانتار. (هستند» سوفوکل«اقدامات 

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

  )محمد معتمد(  »2«ي گزینه -95

  )هاي سینمایی سبک(

براي اولین بار، تدوین سریع را تبـدیل بـه یکـی از    » قلب وفادار«و » چرخ«هاي  فیلم

  ) تامسون -تاریخ سینما، بوردول. (هاي اصلی امپرسیونیسم کردند ویژگی

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -96

  )40ي  اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه(

گـردان نسـبت بـه     هاي نمایش عروسک نخی، محل قرارگیري عروسک یکی از ویژگی

کند، ایستاده  او اغلب باالتر از سطحی که عروسک روي آن حرکت می. عروسک است

  . کند رکات عروسک را کنترل میو از باال ح

  .تر است افزایش میزان حرکت متناسب با نقاط اتصال کم» 1«ي   گزینه

  . اي است مربوط به عروسک میله: »3«ي  گزینه

  .ترین کاربرد را دارد نه عمودي پسایی افقی ساده: »4«ي  گزینه

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

  )آبی کتاب(  »4«ي گزینه -97

 )نمایش در رنسانس(

ي یونان باستان و مشخصاً آثـار آریسـتوفان    طرح مسائل سیاسی روز در کمدي کهنه

  .  خورد به چشم می

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه -98

  )نمایش ایران(

آن را عصاي تعلیمی هم  کوتاه و باریکی بود که دستی نسبتاً چوب خوانان عصاي تخت

. خشونت و شـقاوت بـود  چنین  همامارت و فرماندهی و  ي هاین عصا نشان. خواندند می

هـا، از همـین    در بعضـی از تعزیـه  . گرفتند عصاي معمولی به دست نمی ،خوانان تخت

  .زدند کردند و گاهی با آن مغضوبان را می عصاي تعلیمی استفاده می
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از چـوب آبنـوس، یـا     آن را معموالً. دار ود بلند و سرگرهعصایی ب گردانان عصاي تعزیه

. کـوب شـده بـود    کش، یا نقره سر و ته برخی از عصاها نقره. ساختند عنّاب یا آلبالو می

 .گرفـت  دار بـه دسـت مـی    دولت عصایی از نوع سر و ته نقره هالبکا در تکی ، معینمثالً

هـاي   از همـین نـوع عصـا، یـا از گونـه     به تقلید از او،  هاي دیگر نیز ظاهراً گردان تعزیه

هاي اعیان بر  هاي زنانه که در خانه خوانی حتی در تعزیه. کردند ترش استفاده می ساده

ایـن نـوع عصـا    . گرفـت  گـردان زن عصـاي بلنـدي بـه دسـت مـی       شـد، تعزیـه   پا می

  .مدیریت و رهبري مجالس تعزیه بود ي هدهند نشان

سرکج یا ساده و از چوب  امامان، عصایی معموالً خوانان یا شبیه پیامبران و عصاي امام

هـاي شـهادت در ایـام     تعزیـه  ي هشبیه امـام، در همـ  . آبنوس و عنّاب و مانند آن بود

محرم، چنین عصایی در دست داشت، لیکن به هنگـام رفـتن بـه میـدان جنـگ، بـه       

ایـن عصـا،   . گرفت روز عاشورا، عصا به دست نمی» شهادت امام« ي هخصوص در تعزی

 ،رهبـري  ي هخوانان نیز بـه آن اشـاره کـردیم، نمـاد و نشـان      چنان که در بخش تعزیه

گردانان کارکشـته و آگـاه بـراي شـبیه      وقار و متانت امام بود، از این رو تعزیه ،زعامت

  .کردند خوان این نوع عصا را انتخاب می امام و امام

 هـا معمـوالً   ر تعزیهاین عصا را د. معمولی بود ي هعصاي سرخمید عصاي سالخوردگان

 ي هالعابـدین و فاطمـ   بن مظاهر، امام زین حبیب یرهاي پیر و بیمار، نظ شبیه شخصیت

  .گرفتند صغري به دست می

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه -99

  )مکاتب ادبی(

بـه  . ي علمی داشته باشد جنبهنویسندگان ناتورالیست معتقدند که ادبیات و هنر باید 

دار بـه بررسـی    ي موجود جـان  شناس درباره طور که زیست همان »امیل زوال« ي گفته

شناس پیروي کـرده و روش   یک زیست ي شیوه از نویسنده نیز باید ،پردازد تجربی می

  :زند اا هاي سبک ناتورالیسم عبارت ویژگی .تجربی را مورد توجه قرار دهد

ي  گونه امتیاز خارجی نیستند و قانون تنازع بقـا در همـه   ع داراي هیچفرد و اجتما .1

خورد، یعنی اگر موجودي به کار خـوب یـا بـدي دسـت      کارها و اتفاقات به چشم می

اش نیست بلکه جبر و قوانین طبیعت او را بـه ایـن کـار وادار     ي اراده این نتیجه ،بزند

  .کرده است

شـود و   یـات توجـه مـی   ئز حـد و انـدازه بـه جز   هاي ناتورالیستی بـیش ا  در نوشته .2

کننـده و   ی گـاهی خسـته  ئـ کاري و ذکر عوامل و حـوادث بسـیار جز   ریزه ،بینی باریک

  .دشو بیهوده می

در  هـا ترین چیز ئیترین حرکات قهرمان داستان تا جز یات شامل کوچکئاین ذکر جز

  .شود ترین حادثه در زندگی او می محیط او و فرعی

نظمی مربوط  یعنی هر نوع نظم یا بی ؛، جسم بیش از روح ارزش دارددر این سبک .3

ي توارث است و روان و روح فقط حکم سایه  شود که آن هم نتیجه به جسم آدمی می

  .را دارد

مورد بـه آن انـدازه موضـوع رمـان و      هاي طوالنی و بی در سبک ناتورالیسم مکالمه. 4

نمـایی و لطـف    آن را از حقیقـت   گـاه کـه   دهـد  الشـعاع قـرار مـی    تحتنمایشنامه را 

.اندازد می

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

  )ژاله نساري(  »3«ي زینهگ - 100

  )انواع، ساختار و عناصر نمایش(

ي ممکن بـراي   در تراژدي، انسان، جهان را مبهم و نارسا، اما در عین حال تنها عرصه

  .پندارد زورآزمایی خویش می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 101

  )انواع، ساختار و عناصر نمایش(

شـاخص ایـن    ي نماینده »برتولت برشت«اي از ساختار تئاتر است که  گونه تئاتر روایی

  .آید به شمار مینوع تئاتر 

  :ي تئاتر ارسطویی و تئاتر روایی مقایسه

  

  تئاتر روایی  تئاتر ارسطویی

  وجود روایت  وجود طرح و توطئه

تماشاگر را در ماجراي روي صحنه، 

سازد و نیروي عمل را از او  غرق می

  .گیرد می

سازد که  بدل میتماشاگر را به ناظري م

  .انگیزد نیروي عمل را در او برمی

  .کند گیري می را ناگزیر به تصمیم تماشاگر  .کند تماشاگر را در احساسات، غرق می

  .نظرها، بر چگونگی سیر تحول است  .نظرها، متوجه پایان است

در بطن نمایش است و در  تماشاگر

  .شود تجربه، سهیم می

رویداد قرار  ي هاشاگر، در خارج محدودتم

  .کند دارد و بررسی و ارزیابی می

  .هر صحنه، قائم به ذات است  .دیگر است ي هر صحنه، تابع صحنه

  جهشوجود   وجود ضرورت تکاملی
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  )زاده آرزو نبی(  »2«ي گزینه - 102

  )نمایش در روم(

» ناماکیا«جنگ حیوانات و » وناسیون«ها،  مسابقات بین برده» مسابقات گالدیاتوري«

  .یایی بودجنگ در

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

  )محسن رحمانی(  »1«ي گزینه - 103

  )2ي  اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه(

هاي کاربردي شـامل   نمایشی است و عروسک –هاي آیینی  بزشکار مربوط به عروسک

  . شوند می... هاي عروسکی، جارختی عروسکی و  پشتی کوله

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 104

  )نمایش عروسکی(

عروسکی است که با قاشق چوبی و توسط دختران آذربایجان ساخته » چمچه گلین«

  .شود شود و براي درخواست باران مراسم آن اجرا می می

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

  )دامغانیانمینا (  »3«ي گزینه - 105

  )ادبیات داستانی ایران(

یک حادثـه   ،این داستان .است» یعباس معروف« ي رمانی نوشته» سمفونی مردگان«

شاعر جـوانی اسـت کـه     ،شخصیت اصلی داستان. کند را از منظر چند ناظر روایت می

دردسـرهاي یـک    ،در ایـن کتـاب   »معروفـی «. شود گرفتار خشم پدر سنتی خود می

را از منظر دید چند شخصـیت مختلـف داسـتان     1330تا  1310 هاي فکر سالشنرو

» رویلیـام فـاکن  « هـایی بـا اثـر    این اثر شباهتبه نظر برخی منتقدان،  .کند روایت می

 نیـز » خشـم و هیـاهو  « ي خصوصیت تکنیکی برجسـته  .دارد» خشم و هیاهو« یعنی

  .کامپسون است ي همختلف در روایت فروپاشی خانواد هاي نگاهاستفاده از 

 ي دردمندانـه  و روایـت » آبادي محمود دولت«داستانی رئالیستی اثر » جاي خالی سلوچ«

کنـد پـس    که سعی میاست ایران  ي در یکی از نقاط دورافتاده زندگی یک زن روستایی

  .چنان حفظ کند کانون خانواده را هم ،از ناپدید شدن ناگهانی شوهرش

 رمـانی  معاصر ایرانـی،  ي نویسنده »صادق هدایت« ترین اثر شده شناخته »بوف کور«

ایـن  . اسـت  مـیالدي  20 ي هسد ستانی ادبیات ایران درکوتاه و از نخستین نثرهاي دا

  . یک راوي است گویی تک دانند، که اکثر منتقدان آن را سوررئالیستی میرمان 

 بوشـهر  در تنگسـتان، دواس و  صـادق چوبـک  ي  وشـته ن» تنگسـیر «مـاجراي رمـان   

  .است؛ اسامی افراد نیز واقعی هستند این رمان بر اساس واقعیت نوشته شده. گذرد می

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

  )95 -سراسري(  »1«ي گزینه - 106

  )نمایش عروسکی(

  .بینیم اي از نمایش عروسکی سایه را می در تصویر نمونه

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 107

  )85ي  نی نمایش عروسکی، صفحهاصول و مبا(

اي توسـط دو منبـع نـور در طـرفین      نورپردازي در نمایش عروسکی دستکشی و میله

پذیرد و به دلیـل وجـود پـاراوان در پشـت صـحنه       صحنه، صورت می) راست و چپ(

تر به حرکت در عمـق پرداختـه و تقریبـاً تمـام نمـایش در جلـوي صـحنه اتفـاق          کم

  . افتد می

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

  )حامد شیوایی(  »4«ي گزینه - 108

  )نمایش رنسانس(

ي اتللـو و اسـتفاده از آن در    نامـه  ي دستمال در نمـایش  کننده با توجه به نقش تعیین

  .توان دریافت که این پوستر باید متعلق به نمایش یا فیلمی از اتللو باشد پوستر می

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

  )محمد معتمد(  »4«ي گزینه - 109

  )هاي سینمایی سبک(

هـا بـه    گاهی فیلم. اي گشودند هاي تازه هاي نئورئالیستی عرصه ي قصه، فیلم در زمینه

گونه تحول رویـدادها بـا کنـار     آید این به نظر می. اي بر تصادف استوارند طور گسترده

. تر استتر و رئالیستی کالسیک عینی ي علت و معلولی دقیق سینماي گذاشتن رشته

  .کنند چون برخوردهاي اتفاقی زندگی واقعی را بهتر منعکس می
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 :ها تشریح گزینه

وار نئورئالیستی فیلمی اسـت کـه در محـل     تصور عمومی از فیلم نمونه: »1«ي  گزینه

 هـاي تصـویري ناآراسـته و    بنـدي  واقعی، با استفاده از نابـازیگران و در قالـب ترکیـب   

هـا   هاي داخلی این فیلم تر صحنه شود، اما در واقعیت، بیش البداهه فیلمبرداري می فی

 .گرفـت  هـا نـورپردازي صـورت مـی     شدند و به دقت بر روي آن در استودیو گرفته می

هاي نئورئالیستی صدا تقریباً همیشه دوبله بود و امکان کنتـرل   در فیلم: »2«ي  گزینه

 .کرد می بعد از فیلمبرداري را فراهم

هـا در سـینماي نئورئالیسـتی، کـامالً مطـابق هنجارهـاي        تدوین فـیلم : »3«ي  گزینه

 ) تامسون -تاریخ سینما، بوردول. (گرفت سینماي کالسیک هالیوود انجام می

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 110

  )نمایش عروسکی(

نی و سنتی آذربایجان بوده که از دیرباز در فرهنـگ ایـن دیـار    گردانی نمایش آیی تکم

  .دهد شادي است که آمدن بهار را نوید می  تکم، عروسک. جاي داشته است

  

  خالقیت موسیقی

  )مهیار طهماسبی(  »1«ي گزینه - 111

  )شناسی نت(

در نتیجـه  . کنـد  ها روي حامل یکی است و فقط کلیدها فرق مـی  محل قرارگیري نت

  .لید سل قرار دارد از بقیه زیرتر استنتی که روي ک

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

  )95 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه - 112

  )عالئم، اصطالحات و اختصارات(

شود که در واقع تغییر گام  به تغییر مد یا تنالیته گفته می) Modulation(مدوالسیون 

معمـوالً بـا تغییـر عالئـم سـرکلید نشـان داده       مدوالسیون . یک قطعه به گام دیگر است

ها یا آکوردهـا آن را   توان با دقت به نت ها هم تغییر نداشته باشند، می شود، اما اگر آن می

تر بـراي جلـوگیري از یکنـواختی و ایجـاد کنتراسـت در       هدف مدوالسیون بیش. فهمید

ر گسـترش اثـر   تـرین فاکتورهـاي هارمونیـک د    مدوالسیون یکی از مهـم . موسیقی است

که یکی  گردد، زیرا معموالً فقط یا آثار موسیقایی کوچک و یا این موسیقایی محسوب می

چـه گـام از    چنین توجه داشته باشید که چنان هم. اي است تنالیته هاي اثر، یک از قسمت

  .مینور هارمونیک به مینور ملودیک تغییر کند، مدوالسیون نداریم

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 113

  )شناسی نت(

لـذا بـا بـم    . پرده اسـت  هر دو نیم» فا«و » می«، و »دو«و » سی«هاي  ي میان نت فاصله

  .ایم کرده» سی«صدا با  آن را هم» دو«اي نت  پرده نمودن نیم

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

 )آبی  کتاب(  »2»   ي گزینه - 114

  )بندي ریتم و میزان(

هـا داراي   دار وجود دارد، پس این میزان ها دو ضرب چنگ نقطه در هر کدام از این میزان

6نماي میزان
16

  . هستند 

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

 )پارسا فردوسی(  »3«ي گزینه - 115

  )عالئم، اصطالحات و اختصارات(

زمـان   شود زیرا دینامیک و تمپو هم ین اصطالح در عمل به محو تدریجی صدا منجر میا

  .شوند کم می

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

  )دریا معتقدي(  »1«ي گزینه - 116

  )شناسی فرم(

هـاي سـازي    ترین فرم رقصی در قرون وسطی و یکی از قدیمی: استامپی» 1«ي گزینه

  تایی و ریتمی چاالك و قوي اراي وزن سهبه جاي مانده د

کننده، پیروي از مـتن   اثري حماسی و روایی براي آواز و بخش همراهی: باالد» 2«ي گزینه

  .شود فرم باالد اغلب آزاد است و تغییر تمپو در آن دیده می. شعر در آن اهمیت دارد

  رقص ایتالیایی باوقار و با شکوه سه ضربی: پاساکالیا» 4«ي گزینه

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

  )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 117

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(
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: ر مینـور [گیریم  نامش را در نظر می ي سرکلید دستگاه شور، گام مینور هم براي محاسبه

: کنـیم  تـر مـی   پـرده بـم   ربـع ] حـدوداً [ي  ي دوم آن را به انـدازه  و سپس درجه] بمل سی

  »کرن بمل، می سی«

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

 )آبی  کتاب(  »1«   ي گزینه - 118

  )بندي ریتم و میزان(

ایـن مفهـوم بـه    . قويهاي  یا ضربجاي ضرب  یعنی قرار گرفتن سکوت به »ضد ضرب«

  ).»3«ي گزینه(سنکوپ نزدیک است 

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

  )پور کامران همت(  »2«ي نهگزی - 119

  )عالئم، اصطالحات و اختصارات(

  . ، به تدریج کند یا سنگین کردن موسیقی استRallentandoمفهوم 

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

 )95 -سراسري (  »3«ي گزینه - 120

  )66ي  ایرانی، صفحه وساختارموسیقی نظري مبانی(

و  مقـام  نظـر  از اما دارد شباهت »ماهور« درآمد به ها فاصله رنظ از »گاه پنج راست« درآمد

  .است متفاوت آن با لحنی سرمشقِ

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

  )آرش آقایی(  »4«ي گزینه - 121

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(

شـده   یک اکتاو باالتر از تونیک ارائـه [نت تونیک » گاه سه«دستگاه » مخالف«ي  در گوشه

  .شود پرده بم می عمومًا ربع] در درآمد دستگاه

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

  )پور کامران همت(  »4«ي گزینه - 122

  )بندي ریتم و میزان(

4«نماي  میزانگاهی براي نمایش 
4

و  نمایند در سرکلید استفاده می »C« از عالمت »

2«نماي  یزانبراي نمایش م
2

 . شود نیز استفاده می«    » از عالمت » 

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

  )فر همایون آرام(  »1«ي گزینه - 123

  )فواصل ایرانی(

ي ربـع   ي فواصل موسیقی ایرانی که شامل ربع پـرده هسـتند، اگـر فاصـله     براي محاسبه

. شـود  ، قبل از صفت فاصله اضافه می»بیش«ي  ي اصلی بود، کلمه  فاصله تر از پرده، بیش

، »بـزرگ «اي به غیر از  ي اصلی بود، در هر فاصله تر از فاصله ي ربع پرده کم هرگاه فاصله

قبل از صـفت  » نیم«ي  بود کلمه» بزرگ«ي  تر از فاصله و اگر ربع پرده کم» کم«ي  کلمه

ي ششـم بـزرگ اسـت، بنـابراین ایـن فاصـله،        فاصله» یس«تا » ر«. گیرد فاصله قرار می

  .خواهد شد» بزرگ ششم نیم«، کرن شود، »سی«که نت  هنگامی

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

  )مهیار طهماسبی(  »2«ي گزینه - 124

  )فواصل ایرانی(

  .تاس» سوم کوچک«پرده که معادل  5/1مجموع یک طنینی و یک بقیه برابر است با 

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

 )پارسا فردوسی(  »4«ي گزینه - 125

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(

یـک پـرده و   » طنینی«چهارم پرده،  سه ]تقریباً[» مجنب«پرده،  به معناي نیم» بقیه«

ي دوم دانـگ   ي اول دانگ مـاهور، گزینـه   گزینه. چهارم پرده است پنج» طنینی بیش«

ي چهارم چون مجموع فواصـل از   در گزینه. ي سوم دانگ دشتی است ، گزینهچهارگاه

  .شود تر است، این توالی دانگ تعریف نمی چهارم درست کم

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

  )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 126

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(
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زابـل،  : ارگـاه مشـترك هسـتند   گـاه و چه  هـاي سـه   هاي زیادي در بین دستگاه گوشه

ي حصار بین چهارگاه و مـاهور   اما گوشه. مخالف، مویه، مغلوب، حدي، پهلوي و غیره

توجـه کنیـد ایـن اشـتراك بـه معنـاي شـباهت اسـمی و سـاختاري          . مشترك است

توانـد شـباهت مـدال     اسـت و چنـدان نمـی    ]درجات الحان و سلسله[دستگاهی  درون

  . داشته باشند

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

  )احمد رضایی(  »1«ي گزینه - 127

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(

ي  مشخصـه .  »ماهور«و » چهارگاه«، »شور«هاي  ِرنگی است در دستگاه» شهرآشوب«

ي مـدال آن   توانـد در تمـامی گسـتره    درآمد می این رِنگ آن است که مانند یک پیش

 . اي آن دستگاه را مرور نمایده دستگاه اجرا شود و تمامی گوشه

گـر   در قدیم نیز توأم با رقصی روایت. ي آن دستگاه است از این رو نوعی روایت دوباره

  . شده است اجرا می

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 128

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(

به هفتم نسبت بـه شـاهد شـور بـا اجتنـاب از      ي دوم  از درجه  رونده پرش سوم پایین

این حرکت آن را به نوعی بـه  . هاي بارز آواز افشاري است شاهد شور یکی از مشخصه

  . کند گاه شبیه می سه

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

  )امیررضا نصیري(  »3«ي گزینه - 129

  )سازشناسی ایرانی(

اگرچـه امـروزه در برخـی نـواحی     . شوند ن دیده میهاي جها تر فرهنگ ها در بیش سوتک

ایران سوتک متداول نیست، اما احتماًال در ادوار گذشته این ساز در اغلـب نـواحی ایـران    

. ساختار سوتک از دو قسمت تولید صدا و بدنـه تشـکیل شـده اسـت    . متداول بوده است

لبک است کـه هـوا    یها تقریبًا مشابه و مانند دهانی ن ي سوتک قسمت تولید صدا در همه

  . کند کند و صدا ایجاد می ي تیز برخورد می از طریق یک شکاف باریک به یک لبه

  )کتاب آبی خالقیت موسیقی(  »4«ي گزینه - 130

  )61ي  صفحه مبانی نظري موسیقی ایرانی،(

ي چهـارم   است؛ به این ترتیب که اگر از درجه» همایون«از مشتقات » بیات اصفهان«

رسـیم؛ مـثالً    ی را تشکیل دهیم، به شاهد آواز بیات اصفهان مـی دستگاه همایون، گام

اسـت،  » دو«دهـیم، نـت    تشکیل مـی » همایون سل«شاهد آواز بیات اصفهانی که از 

  .داریم» بیات اصفهان دو«یعنی 

  

 خواص مواد

  

  )زهره حسینی(  »4«ي گزینه - 131

  )ها حالل -354ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

. گوینـد  ها به این اسید تیزاب می در چاپخانه: HNO3)جوهر شوره(اسید نیتریک 

. شـود  رنگ مشاهده می هاي متفاوت به رنگ زرد کم رنگ است که در غلظت مایعی بی

اي بـر روي   هـاي قهـوه   سوزاند و لکـه  جزو اسیدهاي خیلی قوي است که پوست را می

. شـود  زها و فلزات قلیایی استفاده مـی از آن براي خنثی کردن با. کند لباس ایجاد می

  . هاي آن، نیترات نام دارد اسید نیتریک حالل اصلی و مهم فلز سرب است و نمک

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

 )محمدرضا امیري(  »4«ي گزینه - 132

  )صنایع جدید(

یق، یا در مقاصد توان مواد پالستیکی را به صورت اسفنج تهیه نمود و به عنوان عا می

  . کار برد  اي به سازه

بنـدي،   هاي عایق اسفنج. تر باشند، عایق حرارتی بهتري هستند ها سبک هر چه اسفنج

ــا » اســتایرن پلــی«عمــدتاً  ــیلن پلــی«، »اســتایروفوم«ی ــا » ات ــافوم«اســفنجی ی ، »ات

  .اند بوده و بسیار سبک» اوره فرمالدئید«سفت و » اورتان پلی«

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

  )سعید کمالو(  »2«ي گزینه - 133

  )ها حالل -213و  212ي  ها تکنولوژي مواد، صفحه(
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  . است» کلروفرم«توضیحات یاد شده مربوط به 

  :ها تشریح سایر گزینه

C111رنگ که در مایعی است بی: تولوئن  ق ترین رقی تولوئن از پرمصرف. جوشد می

  .هاي نیترات سلولز است و در صنایع رنگ کاربرد دارد هاي حالل  کننده

شناسی براي حل کردن موادي کـه در خلـل و    از این ماده در آزمایشگاه چوب: گزیلن

   .شود هاي مقاطع میکروسکوپی وجود دارد، استفاده می فرج و روزنه

آید کـه از    دست می ها به  جها از مواد رزینی موجود در بعضی از کا این حالل: تربانتین

هـا،   تربانتین حـالل خـوبی بـراي مـوم    . شود تقطیر این رزین، تربانتین فرار تولید می

  .ها، کائوچو و مواد رنگی مصنوعی است رزین

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

  )زهره حسینی(  »3«ي گزینه - 134

  )برها رنگ -358ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

. آیـد   دست می از مخلوط هیپوکلریت سدیم و کلرید سدیم به (NaOCl)آب ژاول

هـایی کـه داراي درهـاي     آب ژاول را باید به دور از گرد و غبـار، حـرارت و در شیشـه   

از آب ژاول براي ثابت کـردن آسـترهاي   . اي هستند، نگهداري کرد الستیکی یا شیشه

  . شود الکلی استفاده می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 135

  )شیشه -131ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  . هستند» بوهم«ي  ي شیشه ترین مواد سازنده پتاس و آهک، عمده

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

  )فر محسن مختاري(  »1«ي گزینه - 136

  )و نافلزات فلزات(

از جمله افزایش استحکام و سختی هر چند . مولیبدن تأثیرات مثبتی روي فوالد دارد

  . کاري دارد تأثیرات منفی چون کاهش قابلیت کوره

  :ها بررسی گزینه

افزایش شکنندگی در حالـت سـرد، کـاهش    : تأثیرات منفی فسفر: »2«ي  گزینه

  ر ضربهاستحکام در براب

افـزایش شـکنندگی بـراده و شـکنندگی در     : تأثیرات منفی گوگرد: »3«ي گزینه

  .حالت گداخته، کاهش استحکام در برابر ضربه

ترین تأثیر اکسیژن ایجـاد تـرك در فـوالد اسـت کـه       مهم اکسیژن: »4«ي گزینه

با توجه بـه  . (زداست از بین برد وان با افزودن منگنز که اکسیژنت تأثیر منفی آن را می

  .)شود فلز نبودن اکسیژن، این گزینه، در یک نگاه رد می

ها تأثیر مثبت و منفی بر خواص فوالد دارند اما مولیبدن نسبت  دقت شود تمام گزینه

  . تري دارد تر و تأثیر مثبت بیش به دیگر عناصر تأثیر منفی کم

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

 )92 -سراسري (  »2«ي گزینه - 137

  )فلزات و نافلزات(

ها  هاي آن ترین عناصر در فوالدهاي ساده، آهن و کربن هستند و کاربرد و ویژگی مهم

کـربن و   کربن، کم به مقدار کربنشان بستگی دارد و از این لحاظ به انواع پرکربن، میان

تـر،   تر باشـد، اسـتحکام بـیش    هر چه مقدار کربن در فوالد بیش. شوند نرم تقسیم می

آهـک در  . شـود  تر می ي ذوب کم تر و نقطه تر، سختی بیش تر، تردي بیش انعطاف کم

بـراي سـنگ آهـن داشـته و     ) ذوب یـا فالکـس   کمـک (استخراج فوالد نقش گدازآور 

لت ارتجـاعی در  سیلیسیم باعث افزایش سختی و حا. کند ها را نیز خارج می ناخالصی

. ي فوالدها است تر از بقیه گردد بنابراین در فوالدهاي فنري مقدار آن بیش فوالدها می

ها متفاوت از فوالدهاست بنابراین مطالب فوق قابـل تعمـیم    نقش این عناصر در چدن

  .ها نیست به چدن

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

  )رالهام احمدپو(  »4«ي گزینه - 138

  )الیاف نساجی -57و  53هاي  الیاف نساجی، صفحه(

استات، بوي سرکه و بوي حاصـل از سـوختن الیـاف     بوي حاصل از سوختن الیاف دي

  .باشد ویسکوزریون، بوي کاغذ سوخته می
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  )سعید کمالو(  »3«ي گزینه - 139

  )الیاف نساجی -24و  23ي ها  الیاف نساجی، صفحه(

  :خصوصیات الیاف کتان

  زبري -

  شندگی طبیعیدرخ -

  جذب رطوبت زیاد -

  قابلیت جذب و دفع سریع رطوبت -

  )برابر استحکام پنبه 3تا  2(استحکام زیاد  -

  افزایش استحکام در حالت مرطوب -

  کم) قابلیت ارتجاعی(کشسانی  -

  مقاومت سایشی متوسط -

  )مشابه پنبه(مقاومت زیاد در برابر حرارت  -

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

  )الهام احمدپور(  »1«ي گزینه - 140

  )کاغذ و چاپ -245و  244ي  ها کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

 .شود به فیلم نگاتیو به دست آمده براي تولید گراوور، فیلم ترامه گفته می

بـا ایـن تفـاوت کـه میـزان      . عمل ظاهر کردن و اسیدکاري گراوور مانند کلیشه است

  .تر از کلیشه است اسیدکاري گراوور کم

شود،  مصرف می )زینک(» Zn«هایی از جنس روي  اسیدي که براي خوراندن کلیشه

هـایی   و اسیدي که براي خوراندن کلیشه» آلوم دو پتاس«و » اسید نیتریک«مخلوط 

  .است» پرکلرور آهن«شود،  از جنس مس و برنج مصرف می

کلیشـه و نـازك شـدن     هـاي  براي جلوگیري از خطرات احتمالی مثل شکسـتن پایـه  

 . کلیشه، باید کلیشه را مقاوم نماییم

کلوفونیـوم اسـتفاده   ) + بی توم(اي مثل اسفالتوم  کننده براي این منظور از مواد مقاوم

  .کنیم می

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

  )فرناز شهریاري(  »1«ي گزینه - 141

  )کاغذ و چاپ(

 ایـن نـوع کاغـذ   . گرمی در هر متر مربع متغیر است 170تا  70از  پوستر گرماژ کاغذ

سـطح  و  داراي سطح صاف و براق در یک رو و سطح زبر و خشن در طرف دیگر است

انواع مختلفی از این کاغذ در بازار وجود دارد کـه بـراي   . شود در کارخانه براق می آن

مصـرف   تـرین نـوع آن کـه بـراي چـاپ      معـروف . شود میبندي استفاده  مصارف بسته

شود، در جهان با نام کاغذ پوستر شهرت دارد که سطح براق آن را چاپ کرده و از  می

 . کنند طرف زبر و خشن آن به منظور چسباندن پوستر بر روي تابلو استفاده می

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

  )زهره حسینی(   »1«ي گزینه - 142

  )صنایع دستی(

از ترکیـب سـیلیس خـام، بلـور و     . ی از سیلیس خام و بلور اسـت لعاب قلیایی، ترکیب

لعاب فریت، ترکیبی از مواد مختلـف، ولـی   . شود اکسید سرب، لعاب سربی حاصل می

  . بدون سرب است

  

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

 )زهره حسینی(  »1«ي گزینه - 143

  )برها رنگ -218ي  ، صفحهتکنولوژي مواد(

ها از هر رنگ که باشند، مورد استفاده قـرار   رنگ کردن آستري گزالیک براي بیاسید ا

کـه   رنگ کردن چوب بلوط مورد نظر باشد، به علـت ایـن   گیرد و در صورتی که بی می

  .شود کند، به جاي آن از اسید اگزالیک استفاده می اکسیژنه چوب بلوط را لکه می آب

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

  )سعید کمالو(  » 3«ي گزینه - 144

  )چوب -89ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

  :ها از نظر مقاومت انواع چوب

  .شامل چوب درختان پهن برگ، مانند گردو، بلوط و چنار هستند: ها سخت چوب -1

  .شامل چوب درختان سوزنی برگ مانند سرو، کاج و سرخدار هستند: ها چوب نرم -2

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 145

  )چوب -53و  52هاي  تکنولوژي مواد، صفحه(
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  .شود اي است که هم با فرایند تر و هم با فرایند خشک تولید می اف، فرآورده. دي. ام

تر اسـت و بـه عنـوان روکـوب مـورد       اف تولید شده به روش تر، معموالً نازك. دي. ام

  . گیرد استفاده قرار می

از . تـر اسـت   اف تولید شده بـه روش خشـک، معمـوالً ضـخیم    . دي. ام: »1«ي  گزینه

تـوان ترکیـب مشـخص،     اف تولید شده به روش خشک مـی . دي. هاي مهم ام ویژگی

  .هاي یکنواخت را نام برد ي یکنواخت، ارزان بودن و داشتن لبه دانسیته

چوب باالتر بوده و قابلیـت   ر مقایسه با تخته خردهاف د. دي. کیفیت ام: »3«ي  گزینه

  .تر است چوب ارزان  ابزارخوري نیز دارد؛ ولی تخته خرده

بـه سـه گـروه تختـه     ) وزن مخصـوص (انواع تخته فیبر از نظر دانسیته : »4«ي  گزینه

و تختـه فیبـر   ) اف. دي. ام(سـخت   ، تختـه فیبـر نیمـه   )تخته فیبر عایق(فیبر سبک 

  .شود ي میبند سخت تقسیم

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

  )92 -سراسري (  »2«ي گزینه - 146

  )صنایع دستی(

هـاي جـوان تهیـه     اُشترخان از پشم فـردارِ بـره  

ي  کـه از بزهـاي ناحیـه    شـود و نـوعی از آن   می

ــتاراخان  ــیه (آس ــع در روس ــهري واق ــه ) ش تهی

  .شود، معروفیت جهانی دارد می

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

  )سعید کمالو(  »4«ي گزینه - 147

  )چسب -148ي  تکنولوژي مواد، صفحه(

  ):چسب حیوانی(سریشم ماهی   چسب

  :محاسن

 خواص نسبتاً خوب مکانیکی -

  

  عدم لکه کردن چوب -

  انقباض سریع -

  :معایب

  عدم مقاومت در برابر رطوبت -

  حساس در برابر عوامل بیولوژیک -

  :بردکار

  کارهاي دستی چوبی

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

  )الهام احمدپور(  » 3«ي گزینه - 148

  )چسب -152صفحه . تکنولوژي مواد(

که قادر است هم با سلولز و هم با لیگنین اتصال برقرار کنـد،   این چسب به لحاظ این

وقـت آب و یـا    سـت و هـیچ  ي حالل آلی ا این چسب بدون ماده. باشد بسیار مقاوم می

هـاي   چنـین فاقـد نمـک    ایـن چسـب هـم   . شـود  هیچ حالل دیگري به آن اضافه نمی

مشـابه چسـب   (پذیر و گاز فرمالدئید بوده و سرعت انعقاد آن نیز خوب اسـت   رطوبت

لـذا در کـاربرد آن هنگـام    . چسبد تر بر روي آهن می این چسب بیش). اوره فرمالدئید

. گیـرد  سب به صـورت محلـول مـورد اسـتفاده قـرار مـی      این چ. پرس باید دقت شود

چنین باید توجه داشت که مواد استخراجی چوب نیز مانع چسبندگی این چسـب   هم

  . شود ها نمی برخالف سایر چسب

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

  )نوید ایزدگشسب(  »4«ي گزینه - 149

  )ها مالت(

طوبت است، بنابراین براي محیط مرطوب نامناسب گچ داراي مقاومت کمی در برابر ر

  . است

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

  )الهام احمدپور(  »  4«ي گزینه - 150

  )صنایع جدید -143ي شناخت مواد و مصالح، صفحه(

ي ورقه شـده و دوختـه    شیشه پشم(قیر، تیشو : اند از  هاي آماده عبارت ي عایق مواد اولیه

هنگام چسـب  (اتیلن و پرایمر یا چسب ایزوگام  هاي آلومینیوم فویل، فیلم پلی ورق، )شده

 ).عایق روي سطحی که باید عایق کاري شود الزم است
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