
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ):به ترتیب حروف الفبا( اختصاصی دروس طراحان
 

 نام طراحان نام درس

 درك عمومی هنر
، زاده فر، نوید میرصادقی، آرزو نبی علیرضا آزاد، زهره حسینی، احمد رضایی، ارغوان عبدالملکی، محسن مختاري

 شیدا نجفی، علی ندیمی

 و فیزیک درك عمومی ریاضی
 اصفهانی، شایلی حبیبی، زهرا دهقانی، امیر زراندوز، ریان، راضیه انتخابی، حمیده ترابی، سارا حسنیمحمدامین امی

 عباس شیرزاد، مهرنوش گلدوست، رحمت مشیدي، کیوان موقوفه، سمیه یعقوبی

 ظاهريفرهاد باقري، سعید درویش، زهرا دهقانی، رامین شاهباد، بهنام عاطفی، فراز قضات، حمیدرضا م ترسیم فنی

 سامانی، مینا دامغانیان، احمد رضایی، حامد شیوایی، مهرنوش عسگري، شیدا نجفی مجید آزادبخت، هادي باقر خالقیت تصویري و تجسمی

 علیرضا آزاد، مینا دامغانیان، ارغوان عبدالملکی، دامون فخاري، محمد معتمد خالقیت نمایشی

 زاده، احمد رضایی، پارسا فردوسی، کوشان کاشی، بابک کوهستانی، امیررضا نصیري بهرنگ حسین خالقیت موسیقی

 الهام احمدپور، زهره حسینی، مینا دامغانیان، وحید ذاکر، احمد رضایی، فرناز شهریاري، سعید کمالو خواص مواد
 

 گروه فنی و تولید
 
 
 

 شهره جعفري گروه هنـر مدیر
 معصومه نوري آرایی هاي و صفح امور رایانه

 رقیه محبی مسئول دفترچه
 سوران نعیمی ناظر چاپ

 

 

 ) وقف عام(چی  بنیاد علمی آموزشی قلم
 

ir.kanoon.www 
 

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

  

   درك عمومی هنر

  

هـاي چـادر    هاي باریک چوب که بـه مصـرف دیـواره    اي از نی و ترکه و ساقه بافت پرده - 1

 چه نام دارد؟ ،رسد عشایر می

  مرواربافی) 2  بافی ترکه) 1

  بافی چیق) 4  بوریابافی) 3

 ي قواي مغلوب، تجسم پیدا کرده است؟ ي پیروزي پادشاه با در دست گرفتن موي سر نماینده تاریخی، صحنهدر کدام یادگار  - 2

  مصر -لوح سنگی شاه نارمر) 2    النهرین بین -سین لوح نارام) 1

 نقش رستم -ي شاپور اول بر والرین برجسته غلبه نقش) 4  نیمرود -ي دیوار بیرونی کاخ آشور برجسته نقش) 3

  ؟نیستي سوم تا هفتم هجري ایران از صفات بارز معماري اواخر سده یک کدام - 3

  دار و نماسازي مضرس  هاي جناغی یا تیزه قوس) 2  کارگیري آجر به عنوان عنصر اصلی در تزئینات  به) 1

  هاي پهن با تأکیدات افقی  ساخت ایوان) 4  میل به تأکیدات عمودي و القاي احساس کشیدگی ) 3

 مربوط به ساخت کدام صنایع دستی است؟ »کویل«و  »پینچ«هاي  تکنیک - 4

  تراشیسنگ) 4  بافیقالی) 3  سازيشیشه) 2  سفالگري) 1

  زمان با کدام مکتب بود؟ گامی هنر اسالمی و ادبیات فارسی هم ي هم ترین دوره مهم - 5

  عباسی) 4  جالیري) 3  ي هفتم شیراز سده) 2  فارس و خراسان) 1

   هستند؟» قدموزیري م«کدام موارد از آثار  - 6

  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 رهاي برگرفته از هنر تصویري سلجوقی، نقاشیپیک) 4

  کل کتاب :1سیر هنر در تاریخ 

و فصل  3تا  1هاي  فصل :آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران

  تا ابتداي موسیقی ردیف دستگاهی 4

  آرایی بتداي واجتا ا 4تا  1هاي  فصل :هنر و ادب فارسی

  کل کتاب :1آشنایی با صنایع دستی ایران 
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  ؟نیستي ایلخانان مغول  هاي مکتب تبریز دوره کدام گزینه از ویژگی - 7

  وار، کادر و جدول کشی  هاي عمودي و کتیبه بندي ترکیب) 1

  نمایش همزمان خارج و داخل بنا ) 2

  ي مستقل کتاب به تصویر  اختصاص یافتن یک صفحه) 3

  سازي  نمایش طبیعت شاعرانه و هماهنگی پیکره و منظره) 4

 در ادبیات است؟» فایده«و » لذت«ي دو کیفیت  درباره نادرستیکدام گزینه، توصیف  - 8

  .اي که باید انجام شود فایده در ادبیات، یعنی جدي بودن وظیفه) 1

  .شوند ه در هم آمیخته میزیستی دارند، بلک لذت و فایده نه تنها هم) 2

  . غرضانه است لذت ادبیات محصول کوشش واالتري است که همان تأمل بی) 3

  . هاي ممکن دیگر برگزیده شده باشد لذت ادبیات لذتی نیست که از میان ارزش) 4

  شود؟ در ساخت محصوالتی چون قفل، زیورآالت، علم و دیگر اشیاء کاربردي مانند قیچی از چه روشی استفاده می - 9

  کوفتگري) 4  زنی قلم) 3  کاري ورق) 2  کوبشی) 1

 ساخته شد؟» جینگ بی«مقارن با کدام تحول در نقاشی چین، شهر ممنوعه  - 10

  ي نقاشی گانه وضع اصول شش) 2    آلود حذف فضاهاي مه) 1

 دیوارنگاري غار معابد بودایی )4    نگاري آبی و سبز منظره) 3

  هاي طبیعی بنا شد؟  ه با محوریت و هماهنگی با عظمتدر کدام شکل از هنر معماري مصري، ساز - 11

  دژسازي ) 4  سازي کاخ) 3  معبدسازي) 2  سازي مقبره) 1

  ؟نیستي کاخ اخیضر در عراق، درست  کدام گزینه درباره - 12

  .شود ي مسکونی و اداري دیده می ي ساختمانی آن، کارکرد دوگانه در نقشه) 1

  . بندي مستحکم قرار داردبه صورت واحدي مستقل در درون یک حصار) 2

  .دار آن از بیرون، شبیه به دیوارهاي مسجد بزرگ سامرا است دیوارهاي بلند و برج) 3

  .اند هاي فراوان، تزئین کرده کاري ي سنگی عریض و داراي کنده ي آن را با کتیبه دروازه) 4
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 رو مربوط به کدام بنا است؟ به تصویر رو - 13

  ي آقابزرگ مسجد مدرسه) 1

  روانسراي میبدکا) 2

  ي شاه ویالیی کاشان حیاط خانه) 3

 خانعلی مسجد گنج) 4

  کند؟ هاي مکتب قزوین را بیان می کدام گزینه ویژگی - 14

  توجه خاص به موضوعات درباري و جنگ به جاي زندگی روزمره) 2  کاري دقیق گرایش به نمایش جزئیات و ظریف) 1

  ارتباط با موضوع داستان ر اشیاء بیحضو) 4  گرایی  تر و نوعی طبیعت حرکات طبیعی) 3

 اي اجرا شده است؟ ستون به چه شیوه قاپو و چهل هاي عالی کاخ  هاي دیواري نقاشی - 15

  موم و رنگ) 4  رنگ روغن) 3  فرسک) 2  تمپرا) 1

 ها داللت دارد؟ بر کدام ویژگی» بخارا«مکتب  - 16

 .گذرد ها می ل و گیاه و جویباري که از میان آنتجرید و انتزاع در بیان مناظر طبیعی مانند کوه، درخت، آسمان، گ) 1

  .روند کار می انسان به عنوان موضوع اصلی و عناصر دیگر، تابع آن نقش و تنها براي پر کردن فضاي خالی به) 2

  .آمیز خلق کردند کار بردن مقدار کمی رنگ و تنها با اکتفا به ترسیم خطوط، آثاري انتزاعی و اغراق ضمن به) 3

  .شد هاي ساده را شامل می کارگیري جزئیات و استفاده از شکل تر به ها، که بیش و غناي رنگخلوص ) 4

  ؟نیستکدام گزینه از تأثیرات هنر مانوي بر مکتب بغداد  - 17

    روشن چهره سایه) 2    هاي دور سر هاله) 1

  خطوط مرزي) 4    هاي منقوش لباس) 3

 فیت نمادین و آئینی نقوش است؟ي آشوري حاکی از کی کدام ویژگی در برخی نقوش برجسته - 18

 نامتجانس بودن نقوش) 2  نوع ایستادن رسمی و با وقار جانوران) 1

  نگاري و استیلیزاسیون چکیده) 4  رمزگونگی و ایدئولوژیک بودن نقوش) 3
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 است؟) شده تماماً با بلوك سنگی ساخته(اي و پیشرفت فنون ساختمانی  دار پارتی در قالب ترکیب طاق گهواره ي تاریخ معماري طاق کدام بنا نمونه - 19

  دار نساء بناي طاق) 4  معبد آناهیتا) 3  کاخ هترا) 2  گرا  طاق) 1

 ي هخامنشی به جاي مانده در بیستون، کدام است؟ نگاره موضوع اصلی سنگ - 20

  سرکوبی یاغیان اقوام شورشی توسط داریوش ) 1

  نبرد خشایارشاه با جانوران ترکیبی و اساطیري) 2

  به حضور رسیدن نمایندگان اقوام نزد خشایارشاهي  صحنه) 3

  ي اهورامزدا اعطاي منصب پادشاهی به داریوش توسط نماینده) 4

 شود؟ هایی استفاده می رنگچه کاري براي  هاي توسکا و چنار در خاتم از چوب - 21

  زرد و کرم) 4  قرمز و نارنجی) 3  سبز و نارنجی) 2  اي مشکی و قهوه) 1

  ؟نگیردي شعر، جاي  شود که ابیات زیر در حوزه ب میفقدان کدام گزینه، سب - 22

  ایار است و ر و نیساناآذ ،شباط    دو تشرین و دو کانون و پس آنگه

  دارش که از من یادگار است نگه    حزیران و تموز و آب و ایلول

  معنا ) 4  هاي ادبیآرایه) 3  عاطفه و اندیشه) 2  وزن عروضی) 1

 درست است؟ي معماري چین کدام گزینه درباره - 23

  .دادندي چهار یا شش ضلعی، ترجیح میي گرد را به نقشهها نقشهچینی) 1

  .تر دادي سونگ قرنیزهاي برجسته، جاي خود را به  قرنیزهاي عریضدر دوره) 2

  .شوندهاي پاگودا به عنوان الگوي استوپاهاي هندي شناخته میبرج) 3

  .ساختمان متمرکز بودتوجه مهندسان و معماران چینی، بر روبناي ) 4

 لقب داد و دلیل این گرایش چیست؟» اکسپرسیونیست«توان  یک از مکاتب نگارگري ایرانی را می کدام - 24

 هاي غربی ها و جنبش آشنایی با اندیشه -اصفهان صفوي) 2  استبداد حکّام زمان و انزواي هنر -هرات تیموري) 1

  تهاجم مغوالن و تحمیل فرهنگی  -ایلخانیتبریز ) 4  جنگ و کشمکش سیاسی -ي نهم شیراز سده) 3
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 از شهداد، متعلق به کدام دوره است؟آثار به دست آمده  - 25

  نوسنگی) 4  عصر مفرغ) 3  عصر آهن) 2  مس و سنگ) 1

 وجود آمده است؟ ه رو از طریق کدام دوخت ب هتصویر روب - 26

  پته دوزي) 1

  نقده دوزي) 2

   سکمه دوزي) 3

  بادله دوزي) 4

 توان متأثر از هنر معماري کدام ناحیه دانست؟ در مصر را میطولون   مسجد ابن - 27

    شرق ایران در عصر ساسانی) 2    کوردوبا) 1

  استانبول) 4    سامراي عراق) 3

   ؟خورد نمیوار به چشم  کدام گزینه در هنر رومی - 28

    نگاري چکیده) 2    کژنمایی) 1

  هاي هنري تلفیق شیوه) 4    گرایی طبیعت) 3

 ؟شود نمیتفاده اسزیر در رنگرزي  هايیک از ابزار کدام - 29

  پاتیل) 4  هاون) 3  تخماق )2  همزن) 1

 ي خورشید، متعلق به کدام فرهنگ است؟ از گردونه مقابلتصویر  - 30

  اورارتویی) 1

  هیتی) 2

  سومري) 3

  لرستان) 4
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  و فیزیک درك عمومی ریاضی

  

سال بعد سن پدرم دو 14. برابر سن من بود سال قبل سن پدرم چهار 4: آموزي گفت دانش - 31

 آموز کدام است؟ سن فعلی این دانش. شود برابر سن من می

1 (11    2( 12  

3( 13    4( 14  

 رقم صدگان این عدد کدام است؟. باشد می 475برابر یک عدد مختوم به  23 - 32

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

 باشد، نسبت حجم هرم کوچک به هرم اولیه کدام است؟ cm6اگر ارتفاع هرم اولیه. دهیم از رأس برش می cm2ي یک هرم را از فاصله - 33

1 (
1
3   2( 

1
2  3( 

1
9  4( 

1
27  

 کدام است؟ Rمساحت کل مخروط برحسب. آوریم را به شکل یک مخروط در می Rاي به شعاع نیم دایره - 34

1 (R 23
2   2( R 23

4  3( R 24
3  4( R 22

3  

   در شکل زیر، چند ذوزنقه وجود دارد؟ - 35

1 (10   

2 (12   

3 (4   

4 (16   

 رابر کدام است؟مساحت کل منشور ب. باشد می 4ي هر یال آن برابر  یال است و اندازه 9منشور قائمی داراي  - 36

1 (16  2 (( )2 3 4  3 (32  4 (( )8 3 6  

 میانگین این دو عدد کدام است؟. باشد می 2808ضرب دو عدد زوج متوالی حاصل - 37

1 (52  2 (53  3 (54  4 (55  

  محاسبات عددي و هوش و الگوسازي ریاضی

  ي مباحث ریاضیات پایه ي کلیه دوره

  ي فضایی و هوش هندسی هندسه

  احجام

  فیزیک

  هاي قبل ي مباحث فیزیک آزمون ي کلیه هدور

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  9  :ي صفحه  فروردین هنرفروردین هنر  77آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  سؤالسؤال

 

*  

چنـد  . بار با یکدیگر مسـابقه دهنـد   اند و قرار است هر دو تیم سه ي فوتسال دوستانه شرکت کرده هاي تهران در یک دوره مسابقه هفت تیم از دبیرستان - 38

 ا مسابقات به پایان برسد؟ بازي باید انجام گیرد ت

1 (126  2 (78  3 (63  4 (57 

 ي یکسان وجود دارد؟ در شکل زیر، چند قطعه - 39

1 (22  

2(23    

3 (24  

4 (25  

 مجموع ارقام این عدد چند است؟. تر است خمس نصف یک عدد دو رقمی از ثلث ربع آن یک واحد بیش - 40

1 (9  2 (6  3 (11  4 (15  

 نسبت ارزش کاال به قیمت فروش چقدر است؟. فروشد تومان می 1800درصد سود به قیمت 20یک فروشنده کاالیی را با احتساب  - 41

1(
3
5   2( 

5
6  3( 

4
5  4( 

3
4  

بدون اسـتفاده از هـیچ ابـزاري و    (االضالع تبدیل کرد؟  ي کاغذ به شکل مستطیل را به یک مثلث متساوي توان یک قطعه حداقل با چند بار تا زدن می - 42

  )بدون برش کاغذ

  بار 6) 4  بار 5 )3  بار 4) 2  بار 3) 1

Aحاصل عبارت  - 43
 




28 63 847
343 3 7

  است؟  برابر کدام گزینه 

1(16 7  2( 4  3(4 7  4( 8  

یک از کسرهاي زیر، بین دو کسر امکد - 44
3
و5

1
  قرار دارد؟ 2

1(
1
4  2(

3
7   3(

11
20  4(

12
25   
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عدد - 45 6 7 53 7   ؟یک از اعداد زیر تقسیم کنیم تا حاصل مکعب کامل شود ر کدامرا ب 2

1(221  2(46  3(28  4(35  

سه چهارم ) 1(اگر وزن مکعب . کنیم اي تا انتها ایجاد می وانهچند سوراخ است) 1(مستطیل مشابه، مطابق زیر، روي سطحی قرار دارند، در مکعب  دو مکعب - 46

 کند؟ بر سطح وارد می) 1(کند، چند برابر فشاري است که مکعب  به سطح وارد می) 2(شده باشد، فشاري که مکعب ) 2(وزن مکعب 

1 (1  

2 (
1
2  

3 (2  

4 (3  

اي باردار را به کالهـک یـک الکتروسـکوپ     ي شیشه ي ابریشمی مالش دهیم تا میله بار مثبت پیدا کند و سپس میله اي را با پارچه ي شیشه اگر یک میله - 47

 کنند؟ ترتیب چه باري پیدا میها به  ي عایقی قرار دارد، نزدیک کنیم، کالهک الکتروسکوپ و ورقه بدون بار که روي پایه

  منفی، مثبت ) 4  مثبت، مثبت) 3  منفی، منفی) 2  منفی  مثبت،) 1

باشد، بهاي برق مصرفی این  W1000در صورتی که توان الکتریکی مصرفی در این پنکه . ساعت روشن است 6روز به طور متوسط  یک پنکه در هر شبانه - 48

 .)ریال فرض کنید 10روز و بهاي هر کیلووات ساعت انرژي مصرفی را  30ماه را (چند ریال خواهد شد؟  پنکه در مدت یک ماه 

1 (18000  2 (1800  3 (300  4 (600  

و اگر جسـمی در مقابـل ایـن آینـه قـرار گیـرد       . ي کانونی است ي فاصله کند به اندازه اي که تصویر از آینه پیدا می ي کروي حداکثر فاصله در یک آینه - 49

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

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

  شود؟ متر مکعب آب از آن خارج می در یک ساعت چند دسی. شود متر مکعب آب خارج می ثانیه یک سانتی 6از یک ظرف سوراخ در هر - 50

1 (/0 9   2 (9   3 (/0 6   4 (6  
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  رسیم فنیت

  

  دارد؟ ABCي چه موقعیتی نسبت به صفحه AMخط پاره - 51

  . عمود است ABCي بر صفحه AMخط پاره )1

  .منطبق است ABCي بر صفحه AMخط پاره )2

  .سازد می 30ي زاویه ABCي با صفحه AMخط پاره )3

  .موازي است ABCي با صفحه AMخط پاره )4

)Aمثلثی با - 52 , , )20 5 )Bو 20 , , )15 20 15،C( , , )5 10  نمایش درست آن کدام است؟. معرفی شده است 5

  

  

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  

  

  کدام است؟ زیرروي شکل  نماي روبه - 53

  

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

ي هاي جانبی به اندازه در کدام تصویر طول یال - 54
2
یا 3

3
 طول حقیقی جسم است؟ 4

  جنرال) 4  متریک دي) 3  کاوالیر) 2  کابینت) 1

  شناسی ـ رسم فنی ـ مناظر و مرایا  حجم

تصـاویر   -پرسـپکتیو  -ییـاب  مجهـول  -خـط و صـفحه   -نمـا  رسم سـه 

  ابزار و تجهیزات -کشی معماري نقشه -موازي
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  ي متقارن کدام است؟ ، در برش ساده)رو روبه(نماي قائم  - 55

  

1(    2 (  

  

  

3(   4 (  

  

  

  توان متصور شد؟ را می) توپر یا توخالی(ند حجم هندسی چ ABخط رو حول پاره با دوران شکل هندسی روبه - 56

1( 1   

2 (2   

3 (3   

4 (4   

  ؟نماي جانبی حجم مورد نظرکدام است - 57

  

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 ( 

  

  ؟نیستصحیح  مقابلرد تصویر کدام گزینه در مو - 58

  .تر است هاي معماري رامپ است و شیب آن از پله مالیم رو در نقشه نام تصویر روبه) 1

راهـه اسـت و یکـی از کاربردهـاي آن در      شـیب هاي معماري  رو در نقشه نام تصویر روبه) 2

   .دار بر روي آن است صندلی چرخ بناهاي عمومی حرکت معلولین و

  .ها به صورت یکنواخت نیست ها برخالف پله رامپحرکت بر روي ) 3

  . ها اهمیتی ندارد راهه  جهت خطوط مورب بر روي شیب) 4
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  باشد؟ صحیح می ABCي هاي زیر در مورد صفحه یک از عبارت کدام - 59

  .ي جانبی تصویر موازي است با صفحه )1

  .ي قائم تصویر عمود نیست بر صفحه) 2

  .ي جانبی تصویر عمود نیست صفحهبر ) 3

  .ي افقی تصویر موازي است با صفحه) 4

 با توجه به دو نماي موجود، نماي سوم کدام است؟ - 60

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

 ؟باشد نمیکدام جمله در مورد تصاویر موازي صحیح  - 61

  .اند ترین نوع تصاویر موازي ترین و ساده تصاویر ایزومتریک واقعی) 1

  .آیند جزو تصاویر موازي به حساب نمی) اُبلیک(مایل تصاویر ) 2

  .)است 90ي واقعی زاویه. (ي بین محورها واقعی نیست در تصاویر ایزومتریک زاویه) 3

  .اند هاي تصاویر آگزنومتریک تصاویر ایزومتریک یکی از گونه) 4

   شد؟با حاصل برخورد صفحات جبهیه و منتصب کدام خط می - 62

  منتصب) 4  جبهیه) 3  افقیه) 2  مواجهه) 1

  با توجه به تصویر مقابل، جسم نسبت به خط افق چگونه قرار گرفته است؟  - 63

  .تر از خط افق است پایین) 1

  .در مقابل خط افق است) 2

  .باالتر از خط افق است) 3

  .قابل تشخیص نیست) 4
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  کشی و طراحی وجود دارد؟ طور کلی چند گروه شابلون براي کارهاي ترسیم، نقشه به - 64

  پنج گروه) 4  چهار گروه) 3  سه گروه) 2  دو گروه) 1

  دیگر به طور معمول در یک ساختمان چیست؟ هاي بهداشتی و آشپزخانه در مجاورت یک دلیل اصلی قرارگیري سرویس - 65

  بهتر فضاها  بندي تقسیم) 2    ها سهولت استفاده از آن) 1

  کشی سهولت در دفع فاضالب و لوله) 4     جویی در انرژي الکتریکی صرفه) 3

 شوند؟ متریک اضالع معموالً به چه نسبتی ترسیم می در ترسیم تصویر دي - 66

1 (, ,1 1 1   2 (, ,
11 1 2  3 (, ,

21 1 3  4 (, ,
1 21 2 3  

  گذاري وجود دارد؟ ازهدر اند اشتباه، چند مقابلدر شکل  - 67

1 (1  

2 (2   

3 (3  

4 (4  

  است؟ نادرستي زیر  کدام گزینه - 68

  .اي، افقی است نقطه محور دید ناظر در پرسپکتیو یک) 1

  .ي گریز ندارند وط قائم جسم، نقطهاي، خط در پرسپکتیو دو نقطه) 2

  .ي گریز خطوط افقی جسم، روي خط زمین قرار دارند ها اي، نقطه در پرسپکتیو دو نقطه) 3

  .ي تصویر، موازي هستند اي، خطوط قائم جسم با صفحه نقطه در پرسپکتیوهاي یک) 4

   شود؟ ي موجود، تقریباً چقدر می را حول عرض آن دوران دهیم، حجم استوانه 6و 4اگر مستطیلی به ابعاد - 69

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

 ؟نیستهاي زیر صحیح  یک از گزینه کدام - 70

  .اشل ابزاري مدرج است) 2  .براي رسم دوایر دقیق کاربرد دارند ها پیستوله) 1

  .تر است سخت HBنسبت به مداد Hمداد) 4  .است A2نصف یک کاغذ A3کاغذ) 3
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  خالقیت تصویري و تجسمی

  

  یک از موارد زیر مناسب است؟ یر، براي کدامطرح ز - 71

  آهن راه) 1

  مرکز زلزله) 2

  پلکان برقی ) 3

  راهداري) 4

  شود؟ یم ءبهتر القا قیعمق از چه طر - 72

  رنگ  تضاد ته )2    مکمل   يها تضاد رنگ) 1

  ها رنگ یهارمون) 4    سرد و گرم  يها تضاد رنگ) 3

  گر زمان است؟  روانی دارد و نمایاندر تصویر مقابل، کدام گزینه کیفیت فیزیکی و  - 73

  ساعت) 1

  ها ریتم ستون) 2

  فواره در حوض) 3

  سایه) 4

 هاي سفالینی زد که یادآور فضاي شهرهاي قدیمی ایران بود؟ کدام هنرمند معاصر دست به ساختن مجسمه - 74

  پرویز تناولی) 2    مارکو گریگوریان) 1

 مقدم محسن وزیري) 4    رضا خیاطان) 3

 تر است؟  کدام عنوان، براي پوستر مقابل مناسب - 75

  تکامل تدریجی  )1

  بینش همسان) 2

  حرکت آگاهانه  )3

  تکثیر نوع نگاه   )4

  شناسی سبک -مبانی رنگ - درك تصویر

  کل کتاب: 1هنر   کارگاه

  بخش دوم کتاب :مبانی هنرهاي تجسمی

  4از ابتداي کتاب تا ابتداي بخش  :طراحیانسان، فضا، 

  با تکیه بر منابع آزاد مرتبط
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  تري برخوردار است؟ رو از اهمیت بیش کدام گزینه در تصویر روبه - 76

  ایستایی) 1

  حرکت) 2

  ایجاز) 3

  غرابت) 4

 المثل متناسب با تصویر مقابل کدام گزینه است؟ ضرب - 77

  .کوري عصاکش کور دیگري است) 1

  گدا به گدا، رحمت به خدا) 2

  .روي به ترکستان است این ره که تو می) 3

  کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ) 4

  تر است؟ درست ،ریتصو ي دام مورد دربارهک - 78

   یبت و منفمث يفضا) 1

  عمق  ) 2

   يچهاربعد يفضا) 3

  بافت براق و مات) 4

  شود؟  یک برداشت می از تصویر مقابل، کدام - 79

  اطاعت کورکورانه) 1

  تردید و تمارض) 2

  دوگانگی شخصیت) 3

  بینی خودبزرگ) 4
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 کند؟ تصویر زیر، کدام ویژگی را بیان می - 80

  جداسازي) 1

  گشایی گره) 2

  دسیسه) 3

  گریز) 4

  ر مقابل، ایجاد ارزش بصري با استفاده از کدام گزینه صورت گرفته است؟ در تصوی - 81

  چاپ دستی) 1

  خط نقاشی) 2

  تایپوگرافی) 3

 مهر زدن) 4

  یک از مفاهیم زیر است؟ بیانگر کدام مقابلتصویر  - 82

  ابهام) 1

  امید) 2

  آرامش) 3

  وحشت) 4

  ؟نیستکدام گزینه در تصویر مشهود  - 83

 بندي در کادر به منظور استحکام در ترکیب سازماندهی عناصر بصري) 1

  ها در طبیعت  گذاري آالپریما براي نمایش تأللؤ واقعی رنگ رنگ) 2

 هاي سرد به منظور ایجاد فضاي سرما در تصویر کاربست رنگ) 3

  استفاده از پرسپکتیو جوي به منظور القاي عمق در تصویر) 4
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 چیست؟  مقابلموضوع تصویر  - 84

  چتر نجات) 1

  ي مرگ هرهچ) 2

  سرباز ) 3

  جنگ ) 4

 بندي شده است؟ تصویر مقابل بر اساس دیدگاه کدام جنبش هنري، ترکیب - 85

  رئالیسم) 1

  فوتوریسم) 2

  مالیسم  مینی) 3

  کانسپچوال آرت) 4

   شود؟ یم دهید مقابل ریدر تصو نهیدام گزک - 86

   جانیخشونت و ه) 1

  غم و اندوه  ) 2

  دیکأت )3

  یو تنگدست فقر) 4

  توان نشان داد؟ آمیزي رداي شخص، با چه رنگی می ر قضاوت را از طریق رنگصالبت د - 87

  سبز) 4 قرمز) 3  آبی) 2 طالیی) 1

   در آثار کدام دسته از نقاشان زیر شدت تأثیر بصري رنگ ها در تخیالت و تصورات مخاطب، بیش از سایر عناصر تجسمی است؟ - 88

  فوویست -اکسپرسیونیست) 2    اکسپرسیونیست -امپرسیونیست) 1

  امپرسیونیست -فوویست) 4    اکسپرسیونیست -فوتوریست) 3
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 تري دارد؟ آرایی مقابل اهمیت بیش کدام گزینه در صفحه - 89  *

 ریتم ) 1

 محل قرارگیري عنوان ) 2

 استفاده از گرید مدوالر) 3

 فضاي مثبت و منفی ) 4

  کند؟ را بازگو می» شیردال«کدام گزینه تصویري کلی از  - 90

  اي با بدن شیر، سر انسان و بال عقاب موجود افسانه) 1

  اي با سر انسان، بدن شیر و دم عقرب موجود افسانه) 2

  اي با سر عقاب، بدن شیر و گوش اسب موجود افسانه) 3

  اي با سر شیر، بدن انسان و بال عقاب موجود افسانه) 4

  خالقیت نمایشی

  

 شود؟ می شناخته یکایی،آمر بلند فیلم اولین عنوان به کارگردان کدام از فیلم کدام - 91

    پورتر - بزرگ سرقت )1

 گریفیث -تعصب ) 2

    چاپلین -بچه ) 3

 گریفیث -تولد یک ملت ) 4

 گرفته است؟  تر بهره چون تصویر زیر از سنت کدام سینما بیش در آثار خود، هم» برگمان«طور کلی  به - 92

  انتزاعی ) 1

  سوررئالیسم) 2

  اکسپرسیونیسم) 3

  مدرنیسم پست) 4

  سینما ـ درك تصویر ـ نمایش

  کل کتاب :کتاب اصول و مبانی ماسک و گریم
  کل کتاب :گویندگی، اجرا و بازیگري

پیـدایش سـینما و آشـنایی بـا نخسـتین       :کتاب سـبز خالقیـت نمایشـی   

خـام و  کارگردانان خـالق سـینما، آشـنایی بـا تکنولـوژي تصـویر، فـیلم        

برداري، آشنایی با تقسیمات ساختمانی فـیلم، قطـع فـیلم و     دوربین فیلم

هـاي   ي صـامت، سـبک   هـاي خـالق دوره   نسبت ابعاد کـادر، کـارگردان  

  )4و بخش ) 18و  15تا  12هاي  فصل( 2بخش (سینمایی، درك تصویر 

و بخش ) 12و 10، 9هاي  فصل( 2  بخش :کتاب آبی خالقیت نمایشی

  )26فصل ( 4
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  است؟ نادرستپردازي براي سینما،  م گزینه در مورد چهرهکدا - 93

  .شود می استفاده اسفنج از روشن سایه براي) 2  .هاي سیاه و سفید مجاز است استفاده از رنگ) 1

  .شود رنگ به تمام چهره زده می در خاتمه پودر بی) 4  .به طور کلی خط نباید وجود داشته باشد) 3

  ؟نیست» یندرماکس ل«هاي  یک از ویژگی کدام - 94

  .سنت گرفت او در کار خود تأثیرات مهمی از چاپلین و مک) 1

  .کرد او همیشه، نقش یک کمدین اشرافی را ایفا می) 2

  .کردند هاي او ساختمانی شبیه رمان داشتند و موپاسان را در یادها زنده می فیلم) 3

  .غالباً طنزي تلخ، چاشنی کارهاي او بود) 4

   رخ، کدام است؟ اي به صورت نیم ش سایهدلیل ساخت عروسک نمای - 95

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

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

 کدام گزینه در مورد گریم ریش و سبیل، صحیح است؟ - 96

  .رود تا بهتر بچسبد کار می در نواحی ریش و سبیل، فون به) 1

  .بالفاصله بعد از چسب باید ریش و سبیل را چسباند) 2

  .ي انسان استفاده کرد از ریش و سبیل کرِپه، نباید براي چهره) 3

  . شود پردازي خطوط ریش و زیر لب چسب زده می براي چسباندن، پس از اتمام چهره) 4

  تري دارد؟ زینه تأکید بیشدهد، بر کدام گ ي آویزان مسیح از هلیکوپتر را نشان می تصویر زیر که پیکره - 97

  انحطاط تمدن کنونی) 1

  تقابل تاریخ و مدرنیته) 2

  رستگاري تصنعی) 3

  ي تکنولوژي بر زمان سلطه) 4
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  ؟نیستي سینماي رنوار، صحیح  کدام مورد درباره - 98

  .پردازد ارگري میي ک ي اشرافی در حال انحطاط و طبقه ي بازي به شکل تحقیرآمیزي به تضاد بین دو طبقه رنوار در قاعده) 1

  .گیرد ها بهره می هاي متقابل میان شخصیت ي بازي از دکورهاي بزرگ و پیچیده و حرکات مفصل دوربین براي القاي حسی از کنش او در قاعده) 2

  .کند ي خود به فرانسه را ابراز می گرایانه رنوار در فیلم توهم بزرگ، آشکارا تمایالت ملی) 3

  .ی کمدي بودنخستین فیلم او فیلم) 4

 اندازد؟ ي شکسپیر می نامه رو شما را یاد کدام نمایش ماسک و گریم تصویر روبه - 99

  مکبث) 1

 لیرشاه) 2

  اتللو) 3

  آنتونی و کلئوپاترا) 4

 گویند؟ ها به زبانی عامیانه و مبتذل سخن می هاي رنسانس هستند، شخصیت هاي دیداري که یادآور نقاشی بندي در آثار کدام فیلمساز، در ترکیب - 100

  تارانتینو ) 4  فلینی) 3  پازولینی) 2  بونوئل ) 1

  اند؟در ساخت کدام فیلم بوده» دسیکا«منبع الهام » رنه کلر«و » چاپلین« - 101

 واکسی) 4  معجزه در میالن) 3  د.اومبرتو) 2  دزد دوچرخه) 1

  کرد؟ کدام فیلم، تصاویر پیاپی و نامفهموم را به تماشاگران عرضه می - 102

  گانس -سمفونی دهم) 2    ویگو -فري اخالق ص نمره) 1

  بونوئل -عصر طالیی) 4    ري من -بازگشت به عقل) 3

  ترین تصمیم برادران لومیر در تضاد با رویکرد ادیسون چه بود؟ مهم - 103

  . وار اختصاص دادند هاي دلقک بازي هاي نمایشی از مسخره توسکوپ را به تکه هاي کینه فیلم) 1

 .ر طرف هر قاب تصویر به طوري که فیلم بتواند بچرخدتعبیه کردن چهار سوراخ در ه) 2

  .کردند استفاده از دو نوار فیلم در دستگاه بیوسکوپ که کنار یکدیگر حرکت می) 3

  .برد کار می قاب در ثانیه که ادیسون به 46قاب در ثانیه بر خالف  16فیلمبرداري ) 4
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  تصویر مقابل، متعلق به کدام شخصیت است؟ - 104

  ادیپ شهریار) 1

  دکتر استوکمان) 2

  ایاگو) 3

  آگاممنون) 4

  تصویر مقابل با کدام مفهوم فلسفی قرابت دارد؟ - 105

  )نیچه(ابر انسان ) 1

  )افالطون(تمثیل غار ) 2

  )هگل(دیالکتیک ) 3

  )ارسطو(بازشناخت ) 4

  شود؟ برداري، چه نامیده می کوتاه براي هماهنگی با حداقل حرکت فیگورها هنگام فیلم» تیلت«یا » پن«در اصطالح سینمایی، حرکت  - 106

  تصحیح کادر) 4  راکورد) 3  اورلب) 2  تراك) 1

  رفته است؟ کار می هاي بزرگ در کدام دوره به هاي ترکیبی از بینی پهن، دهان بزرگ و سبیل اغراق شده براي طنز و هجو شخصیت صورتک - 107

  روم باستان) 4  یونان باستان) 3  قرون وسطی) 2  رنسانس) 1

  المثل است؟ دآور کدام ضربتصویر مقابل، یا - 108

  رسد یبار کج به منزل نم) 1

  گهی پشت به زین و گهی زین به پشت) 2

  خیاط هم در کوزه افتاد) 3

  گیري از هر دست که بدهی، از همان دست پس می) 4
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  ؟نیستهاي مکتب ناتورالیسم  کدام گزینه از ویژگی - 109  *

  .گونه امتیاز خارجی نیستند فرد و اجتماع داراي هیچ) 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

  ي تاریخی است؟  دورهتصویر مقابل مربوط به مدل موي کدام  - 110

  قرن هفدهم) 1

  قرن هجدهم ) 2

  قرن نوزدهم) 3

  قرن بیستم) 4

  

 خالقیت موسیقی

  

  یک از فواصل زیر افزوده است؟ کدام - 111

  بمل تا ال سی) 2  بمل تا فا سی) 1

  بمل تا می سی) 4  بمل تا دو سی) 3

 یک است؟ ملودیک مترادف، کدام» دیز مینور سل«دوم » تتراکورد« - 112

  بمل مینور اول می) 2    بمل ماژور اول می) 1

  بمل مینور هارمونیک دوم می) 4    بمل مینور ملودیک دوم می) 3

  کدام فاصله ترکیبی است؟ - 113

  زیر حامل کلید سل» ر«زیر حامل کلید دوي خط چهارم تا نت » دو«از نت ) 1

  وي خط سومبا یک خط باالي حامل کلید د» سی«با یک خط زیر حامل کلید سل تا نت » دو«از نت ) 2

  با یک خط باالي حامل کلید دوي خط چهارم» ال«با یک خط زیر حامل کلید دوي خط سوم تا نت » دو«از نت ) 3

  با یک خط باالي حامل کلید دوي خط چهارم» سل«بر روي خط پنجم حامل کلید فاي خط سوم تا نت » دو«از نت ) 4

فیزیک صوت ـ هارمونی ـ تئوري موسـیقی غربـی ـ      

  سازشناسی غربی

  فیزیک صوت -

  هاي غربی و مدهاي کلیسایی فواصل، گام -

  کوردشناسیآ -

  )ي مباحث کلیه(سازشناسی غربی  -

  کل کتاب :1شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک، جلد 

  کل کتاب :2شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک، جلد 
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  چیست؟» رونده بمل مینور ملودیک پایین یم«در گام » Submediant«و » Supertonic«ي بین  فاصله - 114

  چهارم درست) 4  دوم افزوده) 3  پنجم کاسته) 2  پنجم درست) 1

  ي پنجم درست است؟ کدام مد فاقد درجه - 115

  لیدین) 4  فریژین) 3  لوکرین) 2  یونین) 1

   تواند آلتره شود؟ در کدام دستگاه موسیقی ایران، تونیک می - 116

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

  چیست؟» بمل بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل، ال، سی می«گام  - 117

  بمل دورین می) 4  بمل لیدین می) 3  بمل میکسولیدین می) 2  بمل یونین می) 1

  صدا در نیاید؟ نحوي که نتی غیر از آن به صورت گلیساندو اجرا کند به تواند به کدام آکورد را می» هارپ« - 118

  ، فا، البمل، دو دیزر) 2    بمل دو، می، سل، سی) 1

  بمل فا، ال، دو، می) 4    بمل، ربمل می، سل، سی) 3

  کند؟ ترین سیم ویولنسل به چه صورتی عمل می صدایی با هارمونیک پنجم بم ساکسوفون تنور براي هم - 119

  .نوازد بین خطوط اول و دوم حامل کلید سل را می» فادیز«نت ) 1

  .نوازد لید سل را میبین خطوط سوم و چهارم حامل ک» دودیز«نت ) 2

  .نوازد روي خط پنجم حامل کلید سل را می» فادیز«نت ) 3

  .نوازد با دو خط باالي حامل کلید سل را می» دودیز«نت ) 4

 هارمونیک با کدام یک از آکوردهاي زیر برابر است؟» ردیز مینور«آکورد هفتم نمایان  - 120

  ي سوم دو مینور درجه) 2    بمل ماژور ي پنجم می درجه) 1

  بمل مینور ي دوم می آکورد درجه) 4    بمل مینور ي چهارم می درجه) 3

 ؟نیستاجراي کدام مورد در یک تیمپانی ممکن  - 121

  ترمولو) 4  گلیساندو) pp 3دینامیک ) 2  دوبل نت) 1
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 کند؟ ي قسمت مرتعش سیم تغییر می در زمان کوك کردن سازهاي زهی کدام مشخصه - 122

  طر سیمي ق اندازه) 2    ي طول سیم اندازه) 1

 )رنگ صوتی(طنین سیم ) 4    میزان تخلخل سیم) 3

  دهند؟ چه نوع آکوردي را تشکیل می» بمل، سی سل، می«هاي  نت - 123

  کاسته) 4  افزوده) 3  مینور) 2  ماژور) 1

 تواند کدام باشد؟ می» می ماژور«آکورد  - 124

1 (II  2    »ر ماژور«در گام (III  دودیز مینور هارمونیک«در گام«  

3 (IV  4    »بمل ماژور سی«در گام (V  ال مینور هارمونیک«در گام«  

 دهد؟ را نشان می» ابوا د آمور«یک انتقال صحیح ساز  کدام - 125

  .دهد یک سوم کوچک باالتر از نت نوشته شده صدا می) 2 .دهد تر از نت نوشته شده صدا می یک سوم کوچک پایین) 1

 .دهد یک سوم بزرگ باالتر از نت نوشته شده صدا می) 4  .دهد تر از نت نوشته شده صدا می یک سوم بزرگ پایین) 3

 گیرد؟ کدام تکنیک از طریق فشار دادن انگشتان بر روي سیم و نت مورد نظر و با عقب و جلو بردن بسیار اندك انگشت در طول سیم صورت می - 126

 ویبراتو ) 4  فالژوله) 3  ژته) 2  اسپیکاتو) 1

  کند؟ عمل می چگونه» ویلن«صدایی با  براي هم» کرآنگله« - 127

  .کند تر اجرا می هاي ویلن را یک پنجم درست پایین نت) 2  .کند هاي ویلن را یک پنجم درست باالتر اجرا می نت) 1

  .کند هاي ویلن را به همان گونه اجرا می نت) 4  .کند هاي ویلن را یک اکتاو باالتر اجرا می نت) 3

 چه گامی را خواهد نواخت؟» بمل ترومپت سی«جرا کند، را ا» ال ماژور«گام » هورن فا«اي  چه در قطعه چنان - 128

 می ماژور) 4  ر ماژور) 3  دودیز ماژور) 2  سی ماژور) 1

  اي است؟  ، چه فاصله»کرن سی«تا » ر«ي بین دو نت  فاصله - 129

  کوچک ششم بیش) 4  بزرگ ششم بیش) 3  بزرگ ششم کم) 2  بزرگ ششم نیم) 1

  چیست؟» بمل، دودیز، می، سل سی«آکورد  - 130

1(VII
7 VII) 2  در می مینور 

VII) 3  در ر مینور2
6
VII) 4  در دو مینور5

4
  در سی مینور3
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  واص موادخ

  

  شود؟ رنگ در سرامیک می  یک از مواد زیر باعث کدر شدن لعاب و تثبیت کدام - 131

  اکسید کروم) 2  رکُنیااکسید زی )1

  اکسید سرب) 4  اکسید مس) 3

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  - 132

  .بندي آجر را به عهده دارد استخوان) سیلیس(ماسه ) 1

  . پذیري، نرمی و سادگی جذب آب و خمیري شدن خاك آجر را به عهده دارد سنگ آهک، شکل) 2

  .اکسید آهن در آجر گدازآور است) 3

  .ي آجر است اساسی در تهیه ي ي اولیه خاك رس ماده) 4

  است؟ متفاوتبندي آجرها، کدام گزینه با بقیه  در تقسیم - 133

) 2  الیی نیم )1 20 5 5  3 (/ 20 10 2   الپه) 4  5

 شود؟ هاي بر جاي مانده از عامل ثبوت بر روي عکس، از کدام مورد استفاده می براي برطرف نمودن لکه - 134

  متول) 4  پراکسید هیدروژن ) 3  اسید سیتریک) 2  کلرور آمونیوم )1

  شود؟ تهیه می» اتیلن پلی«کدام نوع اسفنج، از  - 135

  اتافوم) 4  پی وي سی) 3 بلوفوم) 2  استایروفوم) 1

  آید؟ دست می ي زیر به لعاب سفید رنگ کاشی، از کدام گزینه - 136

 اکسید قلع) 4  اکسید سرب) 3 کائولین) 2  سیلیس) 1

 شود؟ اي چگونه تهیه می ي نقره رزي سنتی، قرمزدانهدر رنگ - 137

  . شود ي قرمزدانه حاصل می ي حشره از ترکیب سفیداب شیخ و پودر ساییده شده) 1

  . شود اي می مانده نقره کنند و پس از ساییدن، مواد باقی ي قرمزدانه را با آهک خشک می حشره) 2

  . شود اي حاصل می پس از ساییدن حشره خشک شده، قرمز نقره. کنند پودر قلع قرار داده، خشک می حشره را در) 3

  . شود اي رنگ تبدیل می ي بدن حشره به پودر نقره ي سوخته رویه. کنند اي مخصوص خشک می ي قرمزدانه را در کوره حشره) 4

 گیرند؟ ر میکاري مورد استفاده قرا ها به ترتیب، در کارهاي تزئینی و سفت آجرهاي به دست آمده از کدام کوره - 138

 ي چاهی کوره –ي تونلی  کوره) 2    ي هوفمان کوره –ي تونلی  کوره) 1

 ي هوفمان کوره –ي چاهی  کوره) 4    ي چاهی کوره –ي هوفمان  کوره  )3

  دارد؟ تري کمکدام کانی سختی  - 139

  توپاز) 4  هماتیت ) 3 یتیت من) 2  کوارتز ) 1

  مواد و مصالح ـ شیمی رنگ ـ عکاسی

ــه ســنگ، کــانی، خــاك، آجــر و خشــت،    ــوط ب مباحــث مرب

  سرامیک، کاشی، لعاب، آهک و گچ

هـا، سـنباده،    انـه رنگ و رنگد(بررسی شیمی عکاسی و رنگ 

  ...)زداها و  بتونه، آستري، رنگ
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  علت چیست؟. است در چاپ عکس پوزتیو، تصویر پس از چند روز زرد شده - 140

  ي ثبوتطوالنی شدن مرحله  )2    شست و شوي بیش از حد  )1

  کم بودن زمان نوردهی  )4    ضعیف شدن داروي ثبوت  )3

  کدام افزودنی گچ، براي زودگیري آن است؟ - 141
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  ریزي برترهاي هنر در دوران عید هاي مطاله و برنامه کلکسیون روش

توانید کامل آن را در سایت کانون، صفحه مقطع  در این مطلب که می .کشور، تهیه شده است 4ي  این مطلب توسط پارسا انصاري، رتبه

  .دآوري شده استري برترهاي هنر در ایام عید گ هنر بخوانید، روش مطالعه

  

 1ي  منطقه 7ي  رتبه            ان ویژهطراح سوال و پشتیب -نسترن برزگر    

را که  یهنر مباحث یمثال در درك عموم يبرا. که خوانده بودم صرف کردم یمطالب تیبثت يوقتم را برا تر شیمن در دوران نوروز ب

که در  یمشخص کردم که دروس در نوروز کامالً. کردم یتر بلد بودم مطالعه م را که کم یخواندم و بعد از آن مطالب یمسلط بودم اول م

کم بلد بودم توانستم در  یلیرا که خ یدرس ،نیعالوه بر ا. گذاشتم يتر شیها وقت ب آن يهستند و برا دروس امخواهم بود کد يآن ها قو

  .برسانم یبود به حد قابل قبول ینوروز که فرصت مناسب

  

  3ي  منطقه 7ي  رتبه          پشتیبان ویژه سوال وویراستار، طراح  -نسیم پوراحمد    

باشد  نیاست که حواسمان به ا نیا زیچ نیتر نوروز مهم يبند دوران جمع يبرا يزیر برنامه يها برا تیاولو نیتر بر اساس مهم يزیر برنامه

 نیاستفاده از ا نیبهتر .دیاستفاده را بکن نیاز آن بهتر دیمحدود است و با اریو زمان ما بس میستین يپرداز ایکردن و رو که در حال آرزو

را از  عدد از آندو  رده وچهار درس را انتخاب ک یدوران سه ال نیا يبرا دیبا. کردن کردن و ثابت يقو :زمان شامل دو مورد است

اگر  دیدان یم ایدارند و  ییباال بیگروه شما ضر ریکه در ز دیبده ییها را به درس تیاولو. (دیکن لیکامل تبد يریادگیناقص به  يریگ ادی

 داریقوت پا ي قوت خود به نقطه ي ها را از نقطه و دو تا از آن) .دیدلخواه را داشته باش ي جهیها نت در آن دیتوان یم دیها را مطالعه کن آن

ارزشمند و  دوران نی، ا ییگرا بدون واقع يزیر مان و برنامهز نیگرفتن ا انتها در نظر یب زمان و نیکردن ا تصور ییایرو با. دیکن لیتبد

  .دیساز را از دست نده جهینت

  

  2ي  منطقه 23ي  رتبه              پشتیبان ویژه - نژاد علیفرشاد     

به  التیوقتم در تعط تر شیب .خواندن مجدد نداشتم يبرا يزیبه اتمام رسانده بودم و چ دیهنرستان را تا قبل ع يها من اکثر درس

از تمرکز  يالبته جدا .دهند یرا در دروس هنر به خود اختصاص م ها از درصد يادیمنابع آزاد کسر ز .منابع آزاد گذشت یسینو خالصه

 نیا .مرا به خود اختصاص داد يزیر از برنامه يادیوقت ز شد یبرگزار م نیکه در هفتم و پانزدهم فرورد یمنابع آزاد دو آزمون کل يرو

  .بودند دیمن مف ي ندهیسه ماه آ يزیر برنامه يسنجه برا کی ي ند چراکه به مثابهارزشمند بود میدو آزمون برا

  

 1منطقه  47 ي رتبه                         یباستان رضایعل    

. سال اول و دومم میمطالعات ن انیم وندیبود و پ یدانشگاه شیحاصل از امتحانات پ يها یمن جبران عقب ماندگ ينوروز برا ییدوران طال

کانون  ينوروز يها اول نوروز را در کالس ي مهین. داشتم یرتبه و تراز محسوس شیو افزا افتی شیام افزا دوران ساعت مطالعه نیدر هم

  .را دوره کردم میها دوم تمام درس ي مهیگذراندم و در ن
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  درك عمومي هنر
  

  )عليرضا آزاد(  »4«ي گزينه - 1

  )صنايع دستي -منابع آزاد(

هـاي چـادر    هاي باريك چوب كه به مصرف ديـواره  اي از ني و تركه و ساقه بافت پرده

بافتن مصنوعاتي مانند سبد، زنبيل و مانند  .شود بافي ناميده مي رسد، چيق مي عشاير

استفاده شده در مناطق  ي ا توجه به شاخهب ،هاي باريك درخت ها يا ساقه آن از شاخه

  .)بافي يا مرواربافي مانند تركه( شود هاي مختلف ناميده مي گوناگون به نام

  .بافي نوعي حصيربافي است بوريا

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

  )96 -خارج از كشور(  »2«ي گزينه - 2

  )64ي   ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

عهـد نـارمر    بـه  كه است سنگي لوحي مصر، هنر از مانده جاي به آثار ترين يقديم از

 و منسـجم  نظـام  آغـاز  و پادشـاه  اين زمان ي درباره كوچك لوح اين. شود مربوط مي

 بـا  نارمر شاه پاي جلوي در كه شخصي. دهد مي ما به اي اطالعات ارزنده مصر متحد

 مصـر  مغلـوب  معـرف قـواي   فته،گر را او پيشاني موي دست، با شاه و نشسته خفت

 حـال  در را) سـفلي  مصر قواي(دشمنان  از تن دو لوح پايين قسمت در .است سفلي

  .بينيم فرار مي

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

 )شيدا نجفي(  »3«ي گزينه - 3

  )130و  126هاي  ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

هـاي هفـتم و     دگي ويژگي معماري سـده ميل به تأكيدات عمودي و القاي حس كشي

هـاي بـارز معمـاري سـبك رازي      ها از ويژگـي  ساير گزينه. هشتم و سبك آذري است

  .هستند

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

  )عليرضا آزاد(  »1«ي گزينه - 4

  )صنايع دستي -منابع آزاد(

هاي دسـتي شـامل    كنيكت. شود طريق دستي و چرخي انجام مي هنر سفالگري به دو

   .)اي ورقه(اسلب ) 3، )اي فيتيله(كويل ) 2، )انگشتي(ينچ پ) 1: سه روش است

 )فر محسن مختاري(  »1«ي گزينه - 5

  )148ي  ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

گامي هنـر اسـالمي و    ترين دوران هم ي سلجوقي و مكتب فارس و خراسان، مهم دوره

  .ادبيات فارسي است

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

 )ارغوان عبدالملكي(  »3«ي گزينه - 6

 )هنر ايران -منابع آزاد(

هـاي شـني و    بنـدي  هاي مختلف كـارش، از تركيـب   طي دوره» مقدم محسن وزيري«

هــاي متحــرك چــوبي، همــواره  هــاي فلــزي و پالســتيك تــا حجــم كنستروكســيون

اي از كـار   او در دوره. ظر داشـته اسـت  ترين مفاهيم فضا، فرم و حركت را در ن انتزاعي

كـار   كوبيسـت بـه   هاي شـبه  بندي ايراني شناخته شده را در تركيب هاي مايه خود، نقش

  ) المعارف هنر، پاكباز دايرة. (برد مي

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

 )شيدا نجفي(  »4«ي گزينه - 7

  )150ي  ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

سازي مربوط به نگـارگري مكتـب    طبيعت شاعرانه و هماهنگي پيكره و منظرهنمايش 

  .جاليري است

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

  )زاده آرزو نبي(  »1«ي گزينه - 8

  )13و  12ي  ها هنر و ادب فارسي، صفحه(

شـناختي، نـه جـدي بـودن      بخـش و زيبـايي   فايده در ادبيات يعني جدي بودن لـذت 

  . اي كه بايد انجام شود ظيفهو

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

 )زهره حسيني(  »4«ي گزينه - 9

  )151ي  ، صفحه1آشنايي با صنايع دستي ايران (

كوبيدن مفتول بر سـطح اشـياي فلـزي بـراي ايجـاد نقـوش و خطـوط را كـوفتگري         

بين فلـزات مـات و بـراق يـا      ويژگي مهم اين روش، استفاده از تضاد رنگي. گويند مي

سياه و سفيد است كه در ساخت محصوالتي چون انواع قفل، زيورآالت، علم و اشيايي 

  .رود كار مي  به... كاربردي مانند قيچي، چاقو، هاون و 
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  )96 -سراسري(  »3«ي گزينه -10

  )102و  100هاي  صفحه 1سير هنر در تاريخ (

 پايتخـت  گيـري  شـكل  دوران دهم،هفـ  تا چهاردهم هاي سده شامل »مينگ« دوران

 دوران» مينـگ «. است) جينگ بي(ممنوعه  شهر و ساخت پكن شهر در چين رسمي

، )مبلمـان  و زندگي وسايل(سازي  تزئينات چيني به تمايل پيشين، هنرهاي بازآفريني

  .سبز و حضور هنرمندان زن در امپراتوري چين است و آبي پردازي منظره گيري شكل

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

  )شيدا نجفي(  »2«ي گزينه -11

  )70ي  ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

در دوران پادشاهي جديد معماري مذهبي به شيوه و سبكي متفاوت شوكت و جـالل  

هنرمندان مصـري بـا دانـش و ذوق از    . خود را بازيافت و به معبد محوري كشيده شد

جـاي   الل بخشيدن به معابد بهـره گرفتنـد و بـه   هاي طبيعي براي شوكت و ج عظمت

تر طبيعـت را محـور    هاي با شوكت بسازند، كوه) هرم(كه كوهي مصنوعي و عظيم  اين

ي ايـن رشـد و اوج    بارزترين نمونه. قرار دادند و معبد را در هماهنگي با آن بنا كردند

  . استمقبره ملكه حت شپسوت است كه در دوران پادشاهي جديد بنا شده -معبد

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

 )نويد ميرصادقي(  »4«ي گزينه -12

 )هنر اسالمي -منابع آزاد (

كاخ اخيضر در عراق، به صورت واحدي مستقل در درون يك حصـاربندي مسـتحكم   

ي مسـكوني و اداري ديـده    ي ساختماني اين كاخ، كـاركرد دوگانـه   در نقشه. قرار دارد

دار آن از بيـرون، شـبيه بـه ديوارهـاي مسـجد بـزرگ        ديوارهاي بلند و برجشود و  مي

هاي تزئيني بسيار سـاده و   كاري تزئينات آن تا حدودي كم است و به گچ. سامرا است

  .شود آجركاري تزئيني محدود مي

ي سـنگي عـريض و داراي    ي كاخ مشـتي در اردن را بـا كتيبـه    نماي بيروني و دروازه

 )هنر در گذر زمان، گاردنر. (اند اوان، تزئين كردههاي فر كاري كنده

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

  )عليرضا آزاد(  »1«ي گزينه -13

  )42ي  آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران، صفحه(

 . ي آقابزرگ كاشان است تصوير، متعلق به مسجد مدرسه

 )نويد ميرصادقي(  »3«ي گزينه -14

 )هنر ايران - منابع آزاد(

كـاري دقيـق وجـود     هاي مكتب قزوين، گرايش به نمايش جزئيات و ظريف در نقاشي

گرايي در ايـن   تر شد و نوعي طبيعت تر و حركات، طبيعي حالت كلي تابلو ساده. ندارد

در آثار نقاشي مكتب قزوين توجه به موضوعات درباري و جنگ كـم  . دوران جلوه كرد

اغلـب تصـاوير در   . ت عمومي و زندگي روستايي پرداختندشد و هنرمندان به موضوعا

كتب به صورت جفتي اجرا شده و معموالً دو تصوير با يك كادر بـه تصـوير در آمـده    

هاي مو و ريش و چـين و چـروك    رنگ با حلقه چهره به صورت تك كشيدن تك. است

  . ي مهارت باالي نقاشان اين زمان است لباس و شال كمربند، نشانه

  )29ي   اه نگارگري، صفحهكارگ(

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

  )عليرضا آزاد(  »2«ي گزينه -15

  )36ي  آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران، صفحه(

اي در نقاشي ديواري است كه قبل از خشك شدن مالت گـچ يـا آهـك     فرسك شيوه

ستون به ايـن   اپو، قصر اشرف و چهلق هاي عالي هاي ديواري كاخ نقاشي. شود انجام مي

 . شيوه است

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

  )فر محسن مختاري(  »4«ي زينهگ -16

  )هنر ايران -منابع آزاد (

همراه با خصوصيات نقاشي محلي بخـارا، مجموعـاً خصوصـيات    » بهزاد«هاي  تداوم نقاشي

تـر   هـا، كـه بـيش    از قبيل خلوص و غنـاي رنـگ  وجود آورد؛ خصوصياتي  نقاشي بخارا را به

هـاي از   قـد و سـاختمان   هاي كوتاه هاي ساده، پيكره كارگيري جزئيات و استفاده از شكل به

شـدند و   هاي مكتب بخارا اغلب جدا از متن كتاب تهيه مـي  نقاشي. شد رو را شامل مي روبه

ين تصاوير را با تشـعير پـر   هاي ا ي حاشيه معموالً زمينه. گرديدند سپس به كتاب الحاق مي

  )23ي  كارگاه نگارگري، صفحه. (ي جاليريان نيز معمول بود كردند، كه در دوره مي

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

  )فر محسن مختاري(  »2«ي گزينه -17

  )148و  147ي    ها ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

  .المللي عباسي است بر مكتب بغداد يا بين روشن چهره، از تأثيرات هنر بيزانس سايه
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  )ارغوان عبدالملكي(  »1«ي زينهگ -18

  )55ي  ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

. خوريم مي به موجودات اساطيري متشكل از اجزاي انسان و حيوان برآشوري در برخي آثار 

ارد كـه  حكايت از ويژگي نمادين و آئينـي آن د  اتنوع ايستادن رسمي و با وقار اين موجود

  .متفاوت است گرا جانوران به شكل طبيعت ي ي ارائه كامالً با شيوه

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

  )عليرضا آزاد(  »1«ي گزينه -19

  )27ي  آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران، صفحه(

ل ذهـاب  ي كـوه پاطـاق در كنـار راه كرمانشـاه بـه سـرپ       گرا واقع در دامنه بناي طاق

  . دهد ي پارتي را نشان مي اي و پيشرفت فنون ساختماني دوره تركيب طاق گهواره

ي  هاي اشـكاني و ساسـاني در ايـران، تحـت عنـوان شـيوه       هاي معماري سلسله روش

 . شوند معماري پارتي مشخص مي

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

 )95 -سراسري(  »1«ي گزينه -20

  )هنر ايران -اد منابع آز(

بيستون داراي سه نوع خط فارسي باستان، ايالمي نو، بابلي نو يا اكدي است  ي كتيبه

شـد كـه تصـاوير بـه داريـوش و دو سـردارش و ده        آن، معلـوم و پس از رمزگشـايي  

شورشگر كه در اوايل سلطنت او قيام كرده بودنـد، تعلـق دارد و شـرح سـركوب ايـن      

  .دهد ياغيان را نمايش مي

دست داريوش و شش تن از يارانش،  س از كشته شدن بردياي دروغين يا گئومات بهپ

اما داريوش موفق به سركوبي . سراسر امپراتوري پارس دچار آشوب و اغتشاش گرديد

چيرگي بر سراسر خاك امپراتـوري و برقـراري نظـم و امنيـت در آن      ،شانزده شورش

ــد ــاد و افتخــار  . گردي ــه ســاختن ي ــراي جاودان ــروزياو ب ــان داد كــه  آن پي ــا، فرم ه

هاي كوه مقدس بيستون در نزديكي كرمانشـاه   اي بدين منظور روي صخره نگاره سنگ

صـف    هـايي بسـته در مقابـل داريـوش بـه      ها با دسـت  هاي شورشي سركرده. بتراشند

  . نيز زير پاهاي وي افتاده است» گئومات«اند و  ايستاده

اي در دسـت چـپ    پادشـاه قـرار دارد و حلقـه    فروهر كه نماد اهورامزدا است، روبروي

پـر   هشـت  ي يـك سـتاره  . گرفته و دست راست خود را مانند پادشاه بلند كرده اسـت 

شود كـه همـين نقـش     اي شكل فروهر ديده مي نهااستو اًدرون دايره باالي كاله تقريب

  . شود دار زيبايي كه سر داريوش است، ديده مي هم در تاج كنگره

 ي نبشـته  در سـنگ . دهـد  ه داريوش، اهورائي بودن خود را نشـان مـي  وسيل شايد بدين

بنـابراين،  . كند كه به خواست اهورامزدا، شـاه شـده اسـت    بيستون، داريوش اعالم مي

اهـورامزدا اشـاره    ي اما چون بـه نماينـده  . نيز، ممكن است صحيح باشد »4«ي گزينه

شـاهي را اهـورامزدا بـه     زيـرا، منصـب  . رسـد  تر به نظر مي صحيح »1« ي كرده، گزينه

  .اش داريوش اعطا كرده، نه نماينده

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

  )عليرضا آزاد(  »2«ي گزينه -21

  )208ي  ، صفحه1صنايع دستي ايران  آشنايي با(

هاي سبز و نارنجي، بقـم و عنـاب   هاي توسكا و چنار براي رنگ كاري از چوب در خاتم

  .شوداي استفاده مينارنجي، فوفل و آبنوس براي مشكي و قهوه براي قرمز و

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

 )ارغوان عبدالملكي(  »2«ي گزينه -22

  )27ي  هنر و ادب فارسي، صفحه(

ي شـعر، جـاي   شود كه ابيات مـورد نظـر در حـوزه   فقدان عاطفه و انديشه، سبب مي

  . نگيرد

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

  )نويد ميرصادقي(  »4«ي زينهگ -23

  )هنر چين -منابع آزاد (

خويش در هزار سال پيش شـباهت   ياوليه يبه نمونهدقيقاً ساختمان در چين امروز 

ط بر سقف كه بخش بزرگي از خصوصيات معمـاري  لرخ مسنيم ،تربه بيان دقيق. ددار

. شودمربوط مي »شانگ«يا » چو« ياحتماالً به دوره گيرد،چيني از آن سرچشمه مي

نقـش   »هـان « يهـاي سـنگي دوره  كـاري اي كـه در كنـده  هاي سادهحتي ساختمان

سـازي دارنـد كـه امـروزه نيـز      اند، حكايت از وجود سبك و روشي در سـاختمان  شده

هـا  اجـزاي ضـروري ايـن سـاختمان     .رونـد معماري اين كشور به شمار مـي  يشالوده

آمـده بـر روي   هاي بـر يك تاالر چهار گوشه زير يك بام نوك تيز با قرنيز :ند ازاارتعب

داري از هاي چوبي كه ديوارهـا هـيچ نقشـي در نگـاه    دارنده و ستون نگاه ييك شبكه

در  يچين مهندس معمار .اند كنندههاي جداها يا تيغهسقف ندارند بلكه در حكم پرده

  . كرد روبنا متمركزوجهش را بر چارچوب اين فرمول محدود، ت

ي چهار يا شش ضـلعي  ها از نقشهطور كه در باال ذكر شد، چينيهمان: »1«ي گزينه

  .كردنداستفاده مي
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تـر شـدند و معمـاران بـه      ي تانـگ عـريض   قرنيزهاي برجسـته در دوره : »2«ي  گزينه

  .ها پيچ دادند گوشه

بـه  » پـاگودا «سازي را به نام  تمانمعماري بودايي، شكل خاصي از ساخ: »3«ي  گزينه

. ها به نماد كشور چين تبديل شده اسـت معماري جهان عرضه كرد، كه در نظر برخي

رسـند،   اند و جزء طبيعي آن نقاط به نظر ميها كه در روستاها برافراشته شده اين برج

  )هنر در گذر زمان، گاردنر.  (انداز استوپاهاي هندي تقليد شده

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

  )احمد رضايي(  »4«ي زينهگ -24

  )هنر ايران -منابع آزاد (

مكتب تبريز ايلخاني به دليل تهاجم مغـوالن و تحميـل فرهنـگ بيگانـه، گرايشـاتي شـبه       

  .اكسپرسيونيستي دارد 

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

  )نويد ميرصادقي(  »3«ي زينهگ -25

  )هنر پيشاتاريخي ايران -ابع آزاد من(

، كيلومتري شرق شهر امروزي شهداد در اسـتان كرمـان   2باستاني شهداد در  يمحوطهاز 

  .رسد ها به عصر مفرغ ميآثاري به دست آمده است كه قدمت آن

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

  )عليرضا آزاد(  »4«ي گزينه -26

  )256ي  ، صفحه1تي ايران صنايع دس آشنايي با(

م پيوستن چند نوع زري با يكديگر به صورتي ه عبارت است از به »بافيتلي«دوزي يا بادله

ايـن دوخـت بـراي    . گيرنـد هاي كوچك در اطراف قرار ميوسط و زري كه زري بزرگ در

  .رودي لباس زنان جنوب به كار ميتزئينات حاشيه

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

  )علي نديمي(  »3«ي زينهگ -27

  )119ي  ، صفحه1سير هنر در تاريخ (

هاي نوين معماري سـامراي عـراق    مسجد زيباي ابن طولون، نوعي الگوبرداري از طرح

 .دهد را نشان مي

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

 )ارغوان عبدالملكي(  »3«ي گزينه -28

 )ر مسيحيت و قرون وسطيهنر صد -منابع آزاد(

نمـا بـه طـرز     هاي معنوي و متعالي را در هنرهـاي پيكـر   وار به ارزش تمايل هنر رومي

تـر نشـاني از    وار كـم   هـاي رومـي   ها و مجسـمه  كه در نقاشي چنان. توان ديد بارزي مي

در اين سبك، صور طبيعي آزادانه بـه  . توان يافت گرايي و زيبايي جسماني مي طبيعت

  )المعارف هنر، پاكباز دايرة. (اند ي ساده برگردانده شده گونه خطي و مجسمه هاي ح طر

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

  )عليرضا آزاد(  »2«ي گزينه -29

  )238ي  ، صفحه1صنايع دستي ايران  آشنايي با(

 .ستتراشي اهمزن، هاون و پاتيل ابزارهاي رنگرزي هستند، اما تخماق ابزار چوب

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

  )نويد ميرصادقي(  »2«ي زينهگ -30

  )النهرين هنر بين -منابع آزاد (

هـاي  بـر روي سـفال   خورشـيد  ي معروف گردونه ، نمادشناسان برخي باستان

هـاي  اين نماد بـه شـكل  . اندپيش از تاريخ را عالمت خورشيد دانسته يدوره

تصـوير  . خـورد ثار مربوط به مناطق مختلف به چشـم مـي  متفاوت در ميان آ

  .دهدها را نشان ميي خورشيد هيتيمورد نظر، گردونه

  

  و فيزيك رياضيعمومي درك 
  

  )رحمت مشيدي(  »3«ي زينهگ -31

  )معادله(

شود، همزمـان   هاي بعد مطرح مي هاي قبل و سال در حل مسئله وقتي كه سال: نكته

  .ايد اعمال شودبراي پدر و فرزند اين نكته ب

yآموز و  سن دانشxسن پدر  

(x ) (y )

(x ) (y )

  
   

4 4 4
14 2 14  

x y ( ) x y

x y x y

        
      

4 12 4 12
2 14 2 14  

y y   
262 26 132  

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

  )رحمت مشيدي(  »1«ي زينهگ -32

  )يپذير بخش(
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x:عدد مورد نظر  

*
x * x  

47523 475 23  

پشت عدد به خاطر اين است كه خود عدد كامل نيامده اسـت و مختـوم بـه     *عالمت

چون اول عدد را نداريم به صورت عكس عمل كـرده و    در اين تقسيم،. باشد مي 475

مطـابق  . يم تا بـه رقـم صـدگان برسـيم    كن از ارقام يكان، يكي يكي ارقام را حذف مي

  .باشد مي3تقسيم مقابل رقم صدگان

*

*

*

475 23
115 5
36 2
46 3
9

69

  

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

  )اصفهاني سارا حسني(  »4«ي زينهگ -33

  )هرم(

6ارتفاع هرم اوليه   .سانتي متر است2هرم كوچك و ارتفاع 

مساحت قاعده ارتفاع 
1
  حجم هرم 3

V   حجم هرم كوچك 2

V   حجم هرم بزرگ 1

S hV

V S h


 



2 22
1 1 1

1
3
1
3

  

  : س در احجام داريمي تال طبق قضيه

S h V h h h

S h V h h h

       
                  
       

2 2 3
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

  

V h

V h

     
              

3 3 3
2 2
1 1

2 1 1
6 3 27  

  

  

  

  

 

  )زهرا دهقاني(  »2«ي زينهگ -34

  )مخروط(

  مساحت جانبي+ مساحت قاعده : مساحت كل مخروط عبارت است از

R


2

Sدايره مساحت نيم2 1جانبي  

R
R


  

2
ABي مخروط محيط قاعده2   

rي مخروط  شعاع قاعده  

R R
R r r


     


2 2 2  

R R
S r ( )


    

2
2 2

2 2   قاعده4

R R
S S S R

 
     

2 2
2

1 2
3

2 4   كل4

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

 )رحمت مشيدي(  »4«ي گزينه -35

  )هوش(

عـدد متمايـل بـه     4عدد در پـايين،  3عدد در باال و 3هاي به شكل پايين، ذوزنقه

ي بـزرگ در بـاال و    ذوزنقه 2چنين عدد متمايل به سمت چپ و هم 4سمت راست،

  . باشد پايين مي

  

  

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

 )امير زراندوز(  »4«ي گزينه -36

  )منشور -احجام(

جـا كـه    اش يك مثلـث اسـت و از آن   يال است، قاعده 9دانيم منشوري كه داراي  مي

ي آن يك مثلـث   رابرند، پس قاعدههاي آن همگي با هم ب منشور قائم بوده و طول يال

  :باشد، يعني داريم االضالع و سطوح جانبي آن مربع مي متساوي

a   23 3 16 4 34   ي منشور مساحت قاعده4

( )  3 4   مساحت جانبي منشور 4

(مساحت جانبي منشور ي منشور مساحت يك قاعده( 2مساحت كل منشور  

( ) ( ) ( )       2 4 3 3 4 4 8 3 48 8 3 6  

يكان
دهگان
صدگان
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 )95 -سراسري(    »2«ي گزينه -37

  )محاسبات عددي(

  :را عدد فرد بين اين دو عدد زوج متوالي در نظر بگيريم xاگر

(x )(x )  1 1 2808  

x
x x x

x

 
         

2 2 1 541 2808 2809 53 1 53  

  .است 53وج متوالي، عدد فرد بينشان بوده، پس برابرميانگين دو عدد ز

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

 )مهرنوش گلدوست( »3«ي گزينه -38

  )هوش(

هـا رسـم    ها را به صورت هفت نقطه و مسابقات را به صورت خطوط بين نقطه اگر تيم

توان به جاي هر سه  براي سادگي كار مي. را بشماريم توانيم تعداد مسابقات كنيم، مي

مطابق شكل مشـاهده  . تر انجام شود مسابقه يك خط كشيد تا عمليات شمارش سريع

  .شود مسابقه انجام مي 63خط وجود دارد، پس 21شود كه مي

  

 

 
 

 

  

  :راه حل دوم

  :كه دو تيم براي مسابقه انتخاب شوند برابر است باتعداد تمام حاالت 

!

! !

 
  

 

7 7 212 5 2  

هـا سـه    رويي براي دو تيم مختلف داريم و چون هر كـدام از تـيم   حالت روبه 21پس

  :دهند، داريم مسابقه انجام مي

 21 3 63 

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

 )91 -سراسري( »3«ي گزينه -39

  )هوش هندسي(

شكل كه قسمتي از دايـره   4اي و قطعه 5ي اگر با دقت به شكل نگاه كنيد، دو دايره

باشـد خواهيـد    باشند و يك شكل كه قسمتي از دايره با دو قطعه مـي  با سه قطعه مي

  . يدد

  . ي يكسان وجود خواهد داشت قطعه 24پس در مجموع

    2 5 4 3 2 24  

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

 )احمد رضايي( »2«ي گزينه -40

  )محاسبات عددي(

( x) ( x)   
1 1 1 1 15 2 3 4  

x( ) x( ) x


     
1 1 6 51 1 6010 12 60  

 6 6  

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

 )سميه يعقوبي( »2«ي گزينه -41

  )درصد(

x x x x     
20 1201800 1800 1500100 100  


1500 5
1800 6  

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

  )مهرنوش گلدوست(  »2«ي گزينه -42

  )هوش(

  . االضالع ايجاد شود بار كاغذ را تا بزنيم تا مثلث متساوي 4مطابق شكل بايد حداقل

  

  

  

  

  

  

  

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

 )راضيه انتخابي(  »2«ي گزينه -43

  )ها راديكال(

A
      

 
  

28 63 847 4 7 9 7 121 7
343 3 7 49 7 3 7

  

 
  


2 7 3 7 11 7 16 7 4

7 7 3 7 4 7
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  )ديرحمت مشي(  » 3«ي گزينه -44

  )كسر(

aاگر

b
cو 

d
aدو عدد گويا باشند، عدد  c

b d




aچنين و هم  c
( )
b d


1
، بين آن دو 2

   .عدد گويا قرار دارد

( )     
1 1 1 3 3 1 11 3
2 2 2 5 5 2 20 5  

1كسـرهاي : راه حـل دوم 
4، 

3
12و 7

1از 25
بنـابراين بــين دو   ،تـر هسـتند   كوچـك  2

1كسر
3و 2

  .قرار ندارند 5

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

  )شايلي حبيبي(  » 3«ي گزينه -45

  )توان(

هاي اول،  به عامل nي هرگاه پس از تجزيه ،گويند »مكعب كامل«را  nعدد طبيعي

  .باشد3از طبيعي ها مضربي نماي هر يك از عامل

را بر عددAعدد توان ميدر تست مورد نظر،  27 ي نماهـا   تقسيم كرد تـا همـه   2

A  .  باشند3ي ازمضرب   6 7 53 7 2  

A  
   

 

6 7 5
6 6 3

2 2
3 7 2 3 7 2

7 2 7 2
  

 تواند مي نظر پس عدد مورد 27 2   .باشد 28

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

 )95 -سراسري (    »1«ي گزينه -46

  )فشار -فيزيك(

بـه همـان   ) 1(در مكعـب  . دو مكعب مشابه بوده، پس داراي چگالي يكسـان هسـتند  

يابد  يابد، مساحت آن هم كاهش مي ميزان كه جرم آن و به تبع آن وزنش كاهش مي

  . صحيح است» 1«ي پس گزينه. ماند و در نتيجه فشار ثابت مي

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

  )عباس شيرزاد(  »4«ي زينهگ -47

  )بار الكتريكي -فيزيك(

اي الكتـرون از دسـت    ي شيشـه  ي ابريشمي، ميلـه  اي به پارچه ي شيشه لش ميله با ما

اي را به كالهك الكتروسكوپ  ي شيشه كه ميله    هنگامي. كند داده و بار مثبت پيدا مي

هاي الكتروسكوپ به طرف كالهـك   كنيم، بارهاي منفي از ورقه ري نزديك ميبدون با

هـاي آن   شوند، در نتيجه كالهك الكتروسكوپ، بار الكتريكي منفي و ورقه جا مي جابه

  .كنند بار الكتريكي مثبت پيدا مي

  

  

  

  

  

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

  )عباس شيرزاد(  »2«ي زينهگ -48

  )توان الكتريكي -يكفيز(

دسـت   را برحسـب سـاعت بـه   ) روز 30(ابتدا زمان روشـن بـودن پنكـه در يـك مـاه      

  : آوريم مي

tساعت در ماه    6 30 180  

  :نويسيم سپس توان الكتريكي مصرفي پنكه را برحسب كيلووات مي

P W kW  1000 1000 1  

  

  بهاي برق مصرفيوات ساعت بهاي برق مصرفي به ازاي هر كيلو توان مصرفي بر حسب كيلووات 

  زمان برحسب ساعت در يك ماه 

ريال    10 1 180   روز 30بهاي برق مصرفي پنكه در مدت 1800

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

 )اصفهاني سارا حسني(  »1«ي گزينه -49

  )هاي كروي تصوير در آينه(

ي  ي فاصله كند، به اندازه اي كه تصوير از آينه پيدا مي كه حداكثر فاصله با توجه به اين

. ي محـدب تصـوير مجـازي اسـت     در آينـه . باشـد  كانوني است، پس آينه محدب مـي 

  :خواهيم داشت

q

p
 نمايي بزرگm  

q
p q ( )

p
   

1 2 12  

 كالهك

 اي ي شيشه ميله
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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  

1نمـايي  ي محدب تنها زماني بـزرگ  در آينه: روش حل سريع
ر اسـت كـه جسـم د    2

  .ي كانوني ي كانوني از آينه قرار داشته باشد و تصوير در نصف فاصله فاصله

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

 )كيوان موقوفه(  »3«ي گزينه -50

  )گيري اندازه -فيزيك(

  . ثانيه است 3600هر ساعت، برابر با

(s) cm(s) cm
x cm

(s)(hr) (s) x


  



33 33600 16 1 60061 3600
  

  .است) ليتر 1(متر مكعب  دسي 1متر مكعب برابر با سانتي 1000هر

cm3600 dm

cm




3 3

3
10

1
/ dm 30 6  

  ترسيم فني
  

  

 )حميدرضا مظاهري(  »2«ي زينهگ -51

  )خط و صفحه(

 mي را بـه نقطـه  ) در تصوير افقـي  bي نقطه(، ABCي هاي صفحه يكي از گوشه

f)وصل كنيد و ادامه دهيد تا ضلع مقابل خود را قطع كند و از محل برخـورد   بـه   (

a)تصوير دوم انتقال دهيد تا همان ضلع مربوط  c )    را قطع كند و سـپس از محـل

f)برخورد جديد ) ي اوليه مرور دهيد به گوشه .  

f)اگر خـط مـرور داده شـده     b )   ي از روي نقطـهm      عبـور كـرده باشـد، اثبـات

 ABCي صـفحه نيـز بـر    AMخط پس پاره. شود نقطه بر صفحه منطبق است مي

  . منطبق است

  

  

  

  

 )94 -خارج از كشور(  »2«ي گزينه -52

  )خط و صفحه(

و ارتفاع نقطه را نشان ) عرض(سه عدد داده شده براي هر نقطه، به ترتيب طول، بعد 

  . دهند مي

  

A( , , )

B( , , )

C( , , )

20 5 20
15 20 15
5 10 5

                                        ( x ,y , z )
 

  

  

)ترين بعد بيش Bي اگر بعد نقطه را در نظر بگيريم، نقطه ترين  كم Aي ، نقطه20(

)بعد Cي و نقطه 5( ( ي  در تصوير افقي، فاصله  بعد نقطه. بين آن دو قرار دارد 10(

  .نقطه از خط زمين است

در  bيعنـي . داراي اين ويژگي است» 2«ي هاي داده شده، تنها گزينه در ميان گزينه

  . ترين فاصله را از خط زمين دارد كم aترين فاصله از خط زمين و  تصوير افقي بيش

تـوان بررسـي كـرد و بـه پاسـخ صـحيح        ها را نيز به همـين صـورت مـي    ارتفاع نقطه

ي نقطه از خط زمـين   ، فاصله)رو روبه(ارتفاع نقطه در تصوير قائم . رسيد» 2«ي گزينه

  . ترين ارتفاع را دارد كم Cي ترين و نقطه بيش Aي نقطه. است

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

  )فراز قضات(  »1«ي گزينه -53

  )نما رسم سه(

  

  

  

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

  )زهرا دهقاني(  »4«ي گزينه -54

  )تصاوير موازي و مجسم(

2ي هـاي جـانبي آن بـه انـدازه     الباشد كه طول يـ  جنرال جزو تصاوير نماابليك مي
3 

3يا
  .طول حقيقي جسم است 4

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

 )حميدرضا مظاهري(  »3«ي گزينه -55

  )برش -نما رسم سه(

ارتفاع    بعد   طول  

طول/بعد/ارتفاع
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ـ . خورده توجه كنيد هاي برش به نماي سه بعدي جسم و قسمت ي  رش، همـه پس از ب

عالوه بر ايـن خطـوط   . كنيم شوند با خط اصلي ترسيم مي هايي را كه ديده مي قسمت

  .شود نديد در برش رسم نمي

  

  

  

  

  

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

 )رامين شاهباد(  »3«ي گزينه -56

  )شناخت احجام(

  .ستدايره تشكيل شده ا شكل، از سه شكل هندسي مثلث، مربع و نيم

  .شود يك مخروط تشكيل مي ABبا دوران مثلث حول محور

  .شود يك كره تشكيل ميABدايره حول محور با دوران نيم

  . شود يك استوانه تشكيل مي ABبا دوران مربع حول محور

شود، يك  تشكيل مي ABن شكل مسئله حول محورنهايتاً حجم هندسي كه با دورا

  . مخروط است كه در داخل آن يك كره و يك استوانه خالي شده است

  .توان متصور شد حجم هندسي را مي 3پس

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

 )سعيد درويش(  »1«ي گزينه -57

  )يابي مجهول(

  . است خورده برشاين حجم در واقع، يك مخروط 

ي مـورب، خـط    دقت كنيد كه در محل برخورد سطح جانبي مخروط و يـك صـفحه  

  . آيد وجود مي برش منحني به

  

 

  

  

  

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

  )فراز قضات(  »3«ي گزينه -58

  )كشي معماري نقشه(

هـا   ها، اين است كه حركـت بـر روي آن   راهه با پله رامپ يا شيب مهمهاي  يكي از تفاوت

  . يكنواخت است

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

  )فراز قضات(  »4«ي گزينه -59

  )خط و صفحه(

ABC ي  اي افقي است كه بر صفحات جانبي و قائم تصوير عمود و با صفحه صفحه

  . افقي موازي استتصوير 

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

 )94 -سراسري (  »3«ي گزينه -60

  )يابي مجهول(

  . باشد نماي جانبي مجهول مي» 3«ي  شكل گزينه

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

 )فراز قضات(  »2«ي گزينه -61

  )تصاوير موازي(

ي رسم سه محور اصلي فضا، خود به دو گروه تقسـيم   زاويه تصاوير موازي بسته به جهت و

  ).ابليك(تصاوير آگزنومتريك و تصاويل مايل : اند از شوند كه عبارت مي

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

  )فرهاد باقري(  »3«ي گزينه -62

  )خط و صفحه(

اي  ي منتصب صفحه ي قائم و صفحه اي است موازي با صفحه ، صفحه ي جبهيه صفحه

  .ي قائم در حالتي كه موازي با صفحات ديگري نباشد است عمود بر صفحه

  .دهد بنا بر تصوير زير، برخورد اين دو صفحه تشكيل خط جبهيه را مي

  

  

  

 

  

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

 )حميدرضا مظاهري(  »2«ي زينهگ -63

  )پرسپكتيو(
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----------------------------------------------  

 )فراز قضات(  »3«ي گزينه -64

  )ابزار و تجهيزات(

  .گروه تقسيم كرد 4توان به  ها را مي طور كلي شابلون به

  هاي حروف و اعداد شابلون: گروه اول

  هاي معماري شابلون: گروه دوم

  هاي سطوح هندسي منظم شابلون: گروه سوم

  الكتريكي و استراكچر -هاي تأسيساتي شابلون: گروه چهارم

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

 )فراز قضات(  »4«ي گزينه -65

  )كشي معماري نقشه(

كشـي آب سـرد و گـرم بهداشـتي و دفـع       ها به لوله گونه فضاها با توجه به نياز آن اين

  .گيرند ديگر قرار مي فاضالب، معموالً در مجاورت يك

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

 )زهرا دهقاني(  »2«ي گزينه -66

  )تصاوير موازي و مجسم(

1متريك جزو پرسپكتيو موازي عمودي اسـت كـه اضـالع آن بـه نسـبت      دي
2،1،1 

  . شود ترسيم مي

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

 )بهنام عاطفي(  »4«ي گزينه -67

  )گذاري اندازه(

  

  

  

  

  . شود عدد اندازه هميشه باالي خط اندازه نوشته مي) 1

  . ديگر عبور نمايند خطوط اندازه و رابط اندازه نبايد از روي يك) 2

  .گذاري قطر دايره بر روي قطر عمودي يا افقي نادرست است اندازه) 3

ي شـعاع قـوس    بـراي نشـان دادن انـدازه    Rگذاري قـوس بايـد از عالمـت    در اندازه) 4

  . استفاده شود

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

 )حميدرضا مظاهري(  »3«ي گزينه -68

  )پرسپكتيو(

در پرسـپكتيو،  . رنـد قـرار دا  (H.L)ي گريز خطوط افقي جسم، روي خط افق نقطه

  . ي گريز خاص خود را دارند هر مجموعه از خطوط موازي جسم، نقطه

ي، محور ديد ناظر، افقي است و خطوط قـائم   ا اي و دونقطه نقطه در پرسپكتيوهاي يك

  .ي گريز ندارند ي تصوير، موازي بوده و نقطه جسم، با صفحه

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

 )زهرا دهقاني(  »3«ي گزينه -69

  )ي احجام هندسه(

   طول مستطيل ي استوانه شعاع قاعده 6

   عرض مستطيل ارتفاع استوانه 4

r h /    2 23 14 6 4 452 حجم استوانه  

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

 )فراز قضات(  »1«ي گزينه -70

  )ابزار و تجهيزات(

اي كـاربرد دارنـد و    هاي مختلف غيـر دايـره   ها و منحني ها براي ترسيم قوس پيستوله

  .ها دواير دقيق را رسم كرد توان به كمك آن نمي

  

  خالقيت تصويري و تجسمي
  

  )مجيد آزادبخت(  »3«ي گزينه -71

  )درك تصوير -ع آزادمناب(

طراحي شده » مركز ژرژ پمپيدو«اين نشانه براي يك مركز فرهنگي در پاريس به نام 

» ژان ويـدمر «طـراح نشـانه   . ي يك سـاختمان بـا پلكـان برقـي اسـت      دهنده و نشان

  .باشد مي
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  )شيدا نجفي(  »3«ي زينهگ -72

  )141ي    مباني هنرهاي تجسمي، صفحه(

 يدرحـال  شـوند،  ياحساس م تر كينزد معموالً ،ييد فضابع جاديگرم از نظر ا يها رنگ

 يا تر و در فاصـله  اگر در همان فاصله قرار داشته باشند، عقب يسرد حت يها كه رنگ

 يمهمـ  شنقـ  يكـ يو نزد يدور جـاد يسرد و گرم در ا يها رنگ. شوند يم دهيدورتر د

  . كنند يبه هنرمندان كمك م يجو ويرسپكتپ شيدارند و در نما

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

  )مينا دامغانيان(  »4«ي گزينه -73

  )40ي  انسان، فضا، طراحي، صفحه(

، سايه كيفيـت  »جورجو دكريكو«اثر » خوشحالي شاعر«در تصوير مورد نظر با عنوان 

ي  دكريكـو يكـي از پيشـگامان برجسـته    . گر زمان است فيزيكي و رواني دارد و نمايان

  .آيد شمار مي ي بيستم به پردازانه در سدهنقاشي راز

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

  )احمد رضايي(  »3«ي زينهگ -74

  )31ي  انسان، فضا، طراحي، صفحه(

هاي سفاليني زد كه يادآور فضاي شـهرهاي   دست به ساختن مجسمه» رضا خياطان«

  .قديمي ايران بود

هاي مؤثر در تحول نقاشي نـوين   االصل، از شخصيت ، نقاش ارمني»ماركو گريگوريان«

او كــه در رم آمــوزش ديــده بــود، دســتاورد هنرمنــدان  . شــود ايــران محســوب مــي

وي بعـد از بازگشـت بـه ايـران     . اكسپرسيونيست ايتاليايي را با خود بـه ارمغـان آورد  

ه چنـين، نمايشـگا   هـم . را داير كرد و به تعليم هنرجويان پرداخـت » گالري استتيك«

اي خـاص بـه    گريگوريـان عالقـه  . تهران به كوشش او برپـا شـد  ) ينال بي(ي  دوساالنه

آميز داشت، در همين راسـتا، وي دسـت بـه     هاي فاجعه تجسم حاالت رواني و موضوع

اوج » آشـويتس «ساختن آثار پيكرنما زد كه آخرين اثر پيكرنمـاي وي تحـت عنـوان    

آن، با استفاده از موادي چـون خـاك،    پس از. دهد بيان وي را در اين سبك نشان مي

هـاي كـاهگلي    نقاشـي (هاي انتزاعي زد  برجسته استر دست به ساختن نقش كاه و پلي

هـاي   ، كـه مسـلماًً حاصـل آشـنايي وي بـا جريـان      )وي در اين دوره به وجود آمدنـد 

هـاي   ي كاهگـل و شـكل   در رويكرد او به ماده» مينيمال آرت«و » كانسپچوآل آرت«

 .دسي بودساده و هن

هـاي   ازمجموعه. است» سقاخانه«ي جنبش  سازان برجسته از مجسمه» پرويز تناولي«

  .ها اشاره كرد »بلبل«ها و »ديوار«ها،  »قفل«ها،  »هيچ«توان به  وي مي

ترين هنرمندان پيشتاز ايران معاصر  توان يكي از برجسته را مي» مقدم محسن وزيري«

ابتــدا . بــه رم رفــت» ي هنرهــاي زيبــا دهدانشــك«وي بعــد از تحصــيل در . دانســت

كـار بـرد و    كوبيستي به هاي شبه بندي هاي ايراني شناخته شده را در تركيب مايه نقش

تهران با آثاري غير صوري و بي فام مـورد توجـه قـرار    ) دو ساالنه(ينال  در دومين بي

ايي وزيري پس از بازگشت به ايران به تدريس همت گماشت كه تأثير بـه سـز  . گرفت

هاي پيشـگامان   هدف او به پيروي از انديشه. گرايي داشت گيري جريان انتزاع در شكل

از همـين رو طـي   . تـرين بيـان تجسـمي بـود     يابي بـه نـاب   گراي اروپايي، دست انتزاع

هـاي فلـزي و    هاي شـني و كُنستركسـيون   بندي از تركيب –هاي مختلف كارش  دوره

تـرين مفـاهيم فضـا، فـرم و      واره انتزاعيهم –هاي متحرك چوبي  پالستيكي تا حجم

 .حركت را در نظر داشته است

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

  )مينا دامغانيان(  »3« ي گزينه -75

  )درك تصوير -منابع آزاد(

ترين  مهم، يكي از چشم. است» بصيرت و حركت آگاهانه«عنوان پوستر مورد نظر 

درك درست و  به توان آن مي ي رود كه به وسيله شمار مي ابزارهاي شناختي انسان به

در تصوير داده شده، در بخش انتهايي، فقط . هستي رسيدبينانه از  شناختي ژرف و واقع

بينيم  هاي جلوتر تصوير، پاهايي را مي شود و با نزديك شدن به قسمت چشم ديده مي

و پاهاي در حال   يب چشماند؛ بنابراين ترك كه با ريتم تكرارشونده در حال حركت

از اين رو، . شود حركت بر اين موضوع داللت دارد كه هر گام با بصيرت برداشته مي

  .ترين عنوان براي اين تصوير است مناسب» حركت آگاهانه«

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

  )هادي باقرساماني(  »2«ي گزينه -76

  )درك تصوير -منابع آزاد(

هاي متعـدد روي هـم قـرار     ي در حال حركتي را با تصوير چهره اثر هنرمند چهره در اين

  .نماياند گرفته، باز مي

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

 )حامد شيوايي(  »4«ي گزينه -77

  )درك تصوير -منابع آزاد(

  .د تكيه كندمراد از تصوير، نشان دادن اين نكته است كه هر انسان تنها بايد به خو
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  )شيدا نجفي(  »3«ي گزينه -78

  )86 ي صفحه ي،طراح ،فضا ،نسانا(

و  رونيـ است كه ب ييشده، فضا جاديا يفضا. است يو صندل زيم كيمربوط به  ريتصو

از  يتجسـم  يو به عبارت ديباهم د توان يرا م ي آنو باال نييدرون، چپ و راست و پا

 .كنند راق و مات به اين حركت كمك ميهاي پويا، ب با اين تصور، فرم. دهد يحركت م

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

  )مينا دامغانيان(    »1«ي گزينه -79

  )درك تصوير -منابع آزاد(

هاي قـانون در دسـت او،    ي عابد و لوحه چشمان بسته  »كنراد ويتس«در اين تابلو اثر 

ي  ي سـمت راسـت قـاب، نيـزه     گوشـه  در باال،. نماد اطاعت كوركورانه از قوانين است

خواهد از درگاه بيرون بـرود،   گويي عابد مي. خورد شكسته در دست عابد به چشم مي

. تواند به راهي دراز برود و به هـدايت مـردم بپـردازد    او نمي. اش شكسته است اما نيزه

  . زده و روحاني بخشيده است بندي رنگ به تابلو حالتي غم همچنين، تركيب

  )ايتن  نگ،كتاب ر(

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

 )93 -سراسري (  »1«ي گزينه -80

  )درك تصوير -منابع آزاد(

 .ي مورد نظر، دو اتصال در حال جداسازي هستند در نشانه

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

 )مينا دامغانيان(  »  2«ي  گزينه -81

 )84ي  ، صفحه1كارگاه هنر (

ــر  ــا اســتفاده از  »آرام فرامــرز پيــل«در تصــوير داده شــده اث ، ايجــاد ارزش بصــري ب

و در » سـقاخانه «آرام يكي از نمايندگان مكتب  پيل. صورت گرفته است» خط نقاشي«

نوشـته و يـا   -هـا و امكانـات صـوري خـط     ي نخستين كسـاني بـود كـه ويژگـي     زمره

  .زمودندخوشنويسي سنتي را در نقاشي نوگراي ايراني آ

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

  )هادي باقرساماني(  »3«ي گزينه -82

  )14ي  ، صفحه1كارگاه هنر (

زيـرا مـا آن را در   . ي حس آرامـش و بيـان آسـودگي اسـت     كننده خط افقي منعكس

در طبيعـت  . بينـيم  محيط با شخصي كه در حال استراحت و خواب است، همانند مي

  .كند نيز خط افق همين حس را القاء مي

هنرمندان نيز براي القاي فضاي آرام و ساكت از كثـرت، تنـوع و همـاهنگي خطـوط     

  .اند افقي سود برده

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

  )احمد رضايي(  »1«ي گزينه -83

  )141ي  مباني هنرهاي تجسمي، صفحه(

ــر   ــه«نقاشــي داده شــده، اث ــي »مون ــاش امپرسيونيســت م ــار نقاشــان . باشــد ، نق آث

  بـه همـين دليـل هـم    . انـد  هاي سرد و گرم شكل گرفتـه  امپرسيونيست عموماً با رنگ

در تـابلوي داده شـده   . رسـند  تـر بـه نظـر مـي     تر و با تأللو بيش ها روشن  نهاي آ رنگ

  . هاي سرد براي ايجاد فضاي سرما و پرسپكتيو جوي مشهود است استفاده از رنگ

ــه(برخــي نقاشــان امپرسيونيســت  ــه مون ــرم و اســتحكام در  ) از جمل ــه ف ــوجهي ب ت

. و تأثيرات نـور و جـو بـود   ها، ثبت تغييرات  ي آن بندي نداشتند و تنها دغدغه تركيب

 . شود ها اطالق مي گذاري امپرسيونيست ي رنگ گذاري آالپريما به شيوه رنگ

هـا را مسـتقيماً و بـدون تركيـب      ها رنگ آالپريما به معني به يك باره است؛ يعني آن

تـري   هـاي آنـان تأللـؤ بـيش     پرداختند، اين كار به رنـگ  ها بر روي پرده مي كردن آن

  . بخشيد مي

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

  )مهرنوش عسگري(  »4«ي زينهگ -84

  )درك تصوير -منابع آزاد(

جـاي بينـي، بـيش از هـر      ي توپ به ها در داخل چشم و لوله محل قرارگيري مسلسل

  .عامل ديگري بر مفهوم جنگ تأكيد دارد

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

 )95 -سراسري (  »3«ي گزينه -85

  )شناسي سبك -منابع آزاد(

ساده، هندسي و مختصر؛ سه ويژگي مهم آثار مينيمال است كه در تصوير مورد نظـر  

  . شود ديده مي

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

  )شيدا نجفي(    »1«ي گزينه -86

  )106 ي صفحه ،1كارگاه هنر (
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دهـد   م را نشان مـي سيونيهنرمند سبك اكسپرس ،تسيو اثر كته كلتصوير مورد نظر، 

شـدت   ،تسيو كته كل ياز آثار چاپ يدر برخ .كار شده است چاپ چوب كيتكنكه با 

 كـامالً  ييفضا ،اند رفته انياز م ها هيسا  مين ياست كه گاه يبه قدر ييو روشنا يكيتار

. شـده اسـت   ديدر آن تشـد  جـان يحـس خشـونت و ه   و وجود آمده به يمثبت و منف

  . ندنك يم فايا جانيه جاديرا در ا ينقش مهم زين ميخطوط ضخ

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

  )مينا دامغانيان(  »3«ي زينهگ -87

  )96ي  مباني هنرهاي تجسمي، صفحه(

و قدرت نماد به مثابه  رنگ قرمزدر تابلوي داوري حضرت سليمان اثر نيكال پوسن، از 

آميـزي رداي او اسـتفاده    در قضاوت و داوري براي رنـگ  )ع( مانحضرت سليصالبت 

اي از تقدس در پيرامون سر  چنين رنگ زرد طاليي، نيز به صورت هاله هم. شده است

هـاي نمـادين    در اين اثر هنرمند با اسـتفاده از جنبـه  . شود و در شكل تخت ديده مي

  .اده استها، مادر دروغين را به طور محسوسي به مخاطب نشان د رنگ

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

 )هادي باقرساماني(  »2«ي گزينه -88

  )158ي   مباني هنرهاي تجسمي، صفحه(

هـا،   در آثار بسياري از نقاشان اكسپرسيونيست و فوويست شـدت تـأثير بصـري رنـگ    

  .انگيزد بيش از ساير عناصر تجسمي تخيالت و تصورات مخاطب را برمي

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

  )شيدا نجفي(  »3«ي گزينه -89

  )35ي  آرايي، صفحه پايه و اصول صفحه(

هـايي بـا تصـاوير زيـاد      گريد مدوالر يا تقسيم صفحه به واحدهاي يك اندازه، براي كتاب

صـور  كارگيري گريد مدوالر در كتـاب م  اي از به آرايي مورد نظر، نمونه صفحه. كاربرد دارد

آرايي تبديل شده و هر عكس، تعداد  اي شطرنجي به اساس صفحه است كه در آن صفحه

  . كند مشخص و عدد صحيحي از مربع شكل را اشغال مي

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

  )هادي باقرساماني(  »3«ي گزينه -90

  )27ي  انسان، فضا، طراحي، صفحه(

اي  اين جانور افسـانه . بدن شير، سر عقاب و گوش اسب است اي با شيردال موجود افسانه

  .هاي تخت جمشيد مشاهده كرد توان در سرستون را مي

طور كلي بـه موجـودات تلفيقـي انسـان بـا       به. است» اسفنكس«مربوط به » 1«ي  گزينه

  .گويند مي» گريفين«و تلفيقي حيوان با حيوان » اسفنكس«حيوان 

  .است» مانتيكور«اي با نام  ني افسانهمربوط به حيوا» 2«ي  گزينه
  

  خالقيت نمايشي
  

  )محمد معتمد(  »4«ي گزينه -91

  )ي صامت هاي خالق دوره كارگردان(

، 1916 محصـول  بلنـد  فيلمـي » تعصـب «، 1903 محصول  فيلمي كوتاه» سرقت بزرگ«

 .هستند 1915محصول  بلند فيلمي» تولد يك ملت«و  1921محصول  بلند فيلمي» بچه«

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

  )96 -خارج از كشور(  »3«ي گزينه -92

  )هاي سينمايي سبك(

چون تصـوير مـورد نظـر، از سـنت سـينماي       در آثار خود، هم» برگمان«طور كلي   به

  .گرفته است  اكسپرسيونيستي بهره

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

  )غانيانمينا دام(  »1«ي زينهگ -93

 )54ي  اصول و مباني ماسك و گريم، صفحه(

هاي  از رنگ. پردازي براي دوربين به طور كلي خط نبايد وجود داشته باشد در چهره

يا عاجي و از دودي  براي رنگ سفيد از رنگ شيري . شود سياه و سفيد استفاده نمي

 .برند تيره به جاي سياه بهره مي

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

  )محمد معتمد(  »1«ي گزينه -94

 )ي صامت هاي خالق دوره كارگردان(

لينـدر بـرخالف   . هاي خـود، متـأثر از لينـدر بـود     ي نقش اين چاپلين بود كه در ارائه

كرد كه پيوسته سر و وضعي بـي عيـب    چاپلين، تيپ يك كمدين اشرافي را بازي مي

  .برد و فقط كارش عياشي است مي هاي لوكس به سر دارد، هميشه در آپارتمان

  )پاتاالس -تاريخ سينماي هنري گرگور(

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

  )ارغوان عبدالملكي(  »1«ي گزينه -95

  )87ي  اصول و مباني نمايش عروسكي، صفحه(
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سازند تا كمبود بعد سوم آن، جبـران   رخ مي تر به صورت نيم اي را بيش عروسك سايه

آيد، چرا كه خطوط چهره و لباس عروسك،  شود و اين امر، نوعي امتياز به حساب مي

  . هاي فردي عروسك را القاء كند تواند ويژگي كامالً مشخص است و مي

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

  )عليرضا آزاد(  »4«ي گزينه -96

  )79ي   اصول و مباني ماسك و گريم، صفحه(

رود چون ريش و سـبيل روي   كار نمي در نواحي ريش و سبيل، فون به: »1«ي  گزينه

  .چسبد آن نمي

  . نبايد بالفاصله بعد از چسب ريش و سبيل را چسباند: »2«ي گزينه

هاي متنوع براي استفاده روي انواع پوسـت   ريش و سبيل كرپه در رنگ: »3«ي گزينه

  . شود از پشم گوسفند مرينوس ساخته مي

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

  )مينا دامغانيان(  »1«ي گزينه -97

  )درك تصوير(

ي  است كـه پيكـره  » فليني«اثر » زندگي شيرين«اي از فيلم  تصوير مورد نظر، صحنه

فلينـي در يكـي از نماهـاي نمـادين و     . دهـد  آويزان مسيح از هليكوپتر را نشـان مـي  

. آورد بـا ديـدي شخصـي بـه تعريـف در مـي       پرمعناي خود، انحطاط تمدن كنـوني را 

آوردن   دل را بـا بـه صـحنه    اندركاران فرومايه، احساسـات دينـي مردمـي سـاده     دست

ي آن  فلينـي خـودش را در زمـره   . دهند برداري قرار مي اي ساختگي مورد بهره معجزه

 بيند و مردمان هايي تدارك مي كه خود او صحنه مگر نه اين: كند فريبگران معرفي مي

سازد كه چون واقعيتي باور كنند؟ ايـن كـاري اسـت كـه هـر فيلمسـازي        را وادار مي

  .كند مي

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

  )محمد معتمد(  »3«ي گزينه -98

  )هاي سينمايي سبك(

ي  كنـد و در قاعـده   طلبانـه اتخـاذ مـي    رنوار در فيلم توهم بزرگ، موضعي كامالً صلح

. پـردازد  ي كارگري مي ي اشرافي در حال انحطاط و طبقه د بين دو طبقهبازي، به تضا

  )تامسون -تاريخ سينما، بوردول(

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

  )عليرضا آزاد(  »2«ي گزينه -99

  )ماسك و گريم(

گـر نگـاه    دلقكـي حضـور دارد كـه بيـان    » ليرشـاه «هاي داده شده، تنهـا در   در گزينه

  .ير به دنيا و رخدادهاي آن استشكسپ

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

  )دامون فخاري(  »2«ي زينهگ - 100

  )هاي سينمايي سبك(

هـاي رنسـانس هسـتند،     هايي كه يادآور نقاشي بندي هاي پازوليني در تركيب در فيلم

ـ   . گوينـد  ها به زباني عاميانه و مبتذل سـخن مـي   شخصيت ه راحتـي  ايـن ويژگـي را ب

هاي  چنين صحنه هم. مشاهده نمود) 1962(» ماماروما«توان در سكانس اول فيلم  مي

قصـد او از ايـن   . كنـد  اي را موسيقي باخ يا موتزارت همراهي مي خياباني سينما وريته

هـاي   ي شهري بـا اسـطوره   ها نشان دادن ارتباط طبقات زحمتكش جامعه ناهماهنگي

  . ماقبل صنعتي بود

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

  )كتاب آبي(  »3«ي زينهگ - 101

  )هاي سينمايي سبك(

بهـره گرفتـه اسـت،كمي بـا      »معجـزه در مـيالن  «ي پرياني كه دسيكا از آن در  صهق

اي در  تجربـه  چـرا كـه ايـن فـيلم،     خشونت نفوذ كرده به آثار نخست او مغايرت دارد؛

پيونـد   »آندرسـون   هانس كريستين«را به دنياي هجو و كنايه بود كه دسيكا  ي  زمينه

را بـه   »پرهيزكاران و مجازات شـياطين   ظفرمندي« توان دنيايي كه در آن مي داد؛ مي

منـابع   تـوان  را مـي » رنه كلر«و  »چاپلين«در ساخت اين فيلم،   همچنين .وضوح ديد

 . دانستالهام او 

نهـد كـه    موضوع گام مـي   ين ايناي روزآمد است كه بر تبي افسانه »معجزه در ميالن«

 .جـايي مثـل آسـمان    جـو كـرد؛  و خلوص قلب را بايد در جايي خارج از زمين جسـت 

كلـم پيـدا    ي او را در مزرعـه  ي پيـر »لولوتـا «ست كـه  ي يتيم مهرباني ا بچه ،»توتو«

 »لولوتـا «  وقتـي  .آموزد كه خوب باشد و به ديگـران مهربـاني كنـد    كند و به او مي مي

آوري بـراي   كنـد و بعـد پيـام    خانه سـپري مـي   چند سالي را در يتيم »وتوت« ميرد، مي

از قدرت معجزه برخوردار اسـت و در واقـع     اي سفيد كه فاخته .شود گدايان ميالن مي

كنـد و   را در انجام كارهايش ياري مي »توتو« براي او فرستاده شده، »لولوتا«از سوي 

كند زندگي گدايان  تالش مي »توتو«كه  در حين اين .نگهبان اوست يبه نوعي فرشته

امـا ايـن   ، سـازد  ها را متحد مينفاق بين آنها را پيدا كرده و آن علت را توسعه بخشد،

شوند  ها مجبور ميوقتي آن .رود از بين مي ،ها در محل زندگي آن اتحاد با كشف نفت

راه  »توتـو « ،بجنگنـد  كنـد،  مـي   آور استفاده با صاحبان زمين و پليس كه از گاز اشك

 بيند كه سوار بر جاروهاي رفتگران شده به جايي پـرواز كننـد كـه    چاره را در اين مي

  ».فقط صلح، عشق و خوبي در آن وجود دارد«
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  )كتاب آبي(  »3«ي زينهگ - 102

  )هاي سينمايي سبك(

ي قراردادهـاي جامعـه بـورژوازي     ي دادا، نهضتي كه بـه همـه   هنر هرج و مرج طلبانه

مـن  «از ) 1923(» بازگشت به عقل«خستين اثر سينمايي خود را با زد، ن پشت پا مي

اي دادائيستي ساخته شـد؛ ايـن    اين فيلم ظرف يك شب براي برنامه. پديد آورد» ري

برنامه مخلوطي از شعر دادائيسـتي كـه آن را بـا منتهـاي قـدرت حنجـره بـه فريـاد         

چيزهـايي ماننـد سـوت    خواندند و موزيكي از  خواندند و قطعات نثر كه آهسته مي مي

  .شد كارخانه و زنگ كليسا تشكيل مي

، تأثير تمايالت شخصي انساني را بر رفتار »بونوئل«همچون ديگر آثار » عصر طاليي«

جـا نيـز بونوئـل بـه حملـه بـه        در اين. كند اجتماعي، سياسي و مذهبي او بررسي مي

ن اثر كـه طـول زمـاني    اي. پردازد نهادهاي سياسي، بورژوازي و اخالقيات قراردادي مي

سـاختار  : تر از يك ساعت است به داليل مختلف حـائز اهميـت اسـت    آن اندكي بيش

ها اشاره شده بود  فقط به آن» سگ آندلسي«هايي كه در  سوررئاليستي، بسط موضوع

سـازي بونوئـل بـه عنـوان يـك سـينماگر        ي فـيلم  و مكان حياتي اين فيلم در پرونده

  .برجسته

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

  )مينا دامغانيان(  »4«ي گزينه - 103

  )ي صامت هاي خالق دوره كارگردان(

قـاب در   16هايشـان را  ترين تصميمي كه برادران لومير گرفتند اين بود كه فيلم مهم

؛ اين سرعت )بردقاب در ثانيه كه اديسون به كار مي 46و نه ( برداري كنند ثانيه فيلم

  .المللي بدل شدسال به استاندارد بين 25به مدت 

كشيد چرا ثانيه طول مي 20هاي اديسون چيزي حدود هر يك از فيلم: »1«ي گزينه

تعدادي از . گرفت توسكوپ جا مي ترين فيلمي بود كه در دستگاه كينه كه اين طوالني

هـا   يـن وار بـود؛ ا  هـاي دلقـك   بازي هاي نمايشي از مسخره توسكوپ تكه هاي كينه فيلم

  .هاي داستاني آينده بودندپيشگامان فيلم

را به نوارهايي بـه پهنـاي يـك ايـنچ     » ايستمن«هاي  فيلم» ديكسون«: »2«ي  گزينه

بريده و در هر طرف هر قـاب تصـوير، چهـار سـوراخ تعبيـه كـرده بـود، طـوري كـه          

  . نندتوانستند فيلم را درون دوربين و دستگاه نمايش بگردا داري مي هاي دندانه چرخ

ي فيلمبرداري و انداختن فيلم بر پـرده،   هاي اوليه يكي ديگر از سيستم: »3«ي  گزينه

هـا از دو نـوار فـيلم     بيوسـكوپ آن . توسط ماكس و اميل اسكالدانوسكي اختـراع شـد  

ها يـك در ميـان بـر    هاي آن كردند و قاب كرد كه كنار يكديگر حركت مي استفاده مي

  )تامسون–ينما، بوردول تاريخ س. (شد پرده افكنده مي

  )عليرضا آزاد(  »1«ي گزينه - 104

  )18ي   اصول و مباني ماسك و گريم، صفحه(

  . است كه توسط استروب ساخته شده است» اديپ شهريار«تصوير مورد نظر،  ماسك 

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

  )مينا دامغانيان(  »2«ي گزينه - 105

  )درك تصوير(

. جويـد  براي طرح نظريات خود، از تمثيل غـار بهـره مـي   » جمهوري«تاب فالطون در كا

هايي از اشياي جهـان واقعـي    توانند جز سايه اصل موضوع اين است كه ساكنين غار نمي

. يابد، چيز ديگري ببيننـد  بيرون كه در پرتو نور آتشي به روي ديوار مقابلشان انعكاس مي

ايـن   گويد اگر يكـي از  افالطون به ما مي. آورند يها را واقعيت به حساب م ها اين سايه آن

او . بيند كه جهـان چيـز ديگـري اسـت     كند به بيرون راه يابد، مي غارنشينان فرصت پيدا

دهد تـا امـور را بـه روشـني و      و اجازه ميه ابيند كه با فروزندگي خويش ب خورشيدي مي

از آن جهـان   اي است سايهكند كه اين جهان  اين تمثيل بيان مي ،در واقع .وضوح دريابد

  .نام دارد عالم مثُل همانبه زعم افالطون، حقيقي كه 

ست كه از سوي وي به عنـوان  ا نيچهي  مفهومي در فلسفه» ابر انسان«: »1«ي  گزينه

ز راد نيچـه ا مـ . اسـت   بيان شـده » چنين گفت زرتشت« هدفي براي انسان، در كتاب

پيشـين  ي  هخراف و ترس يعني انساني كه به راستي از. است» انسان كامل«ابرانسان، 

 معنـوي  اين انسان از نظربه نظر نيچه، . است  راستين را دريافته آزاديو شدهبشر رها 

هـاي خيـالي را كنـار     و جهـان  پذيرفتـه  ،گونه كه هست را همان هستي كامل است و

  .تاس  گذاشته

ارت بود از انتزاعي كه در هنگام رويـارويي  هگل عب ي ديالكتيك فلسفه: »3«ي  گزينه

كننـده در تـاريخ بـه وجـود      دو نيروي متضاد در وقايع تاريخي و رويـدادهاي تعيـين  

 .را در نظر بگيريدك آونگ ي: توان مثال ملموسي زد براي فهم بهتر مطلب مي .آمد مي

ده به رسد سپس با سرعتي افزو هر گاه از تعادل خارج شود به اوجي در يك سمت مي

تـر از بـار قبـل     ايـن بـار كـم    ،سمت ديگر خواهد رفت و اگر نيرويي به آن وارد نشود

انسـاني از مسـائل    ي همين در جامعه. رسد شود تا در نهايت به تعادل مي منحرف مي

بـدين معنـي كـه هـر     . افتـد  اجتماعي تا مسائل روزمره و تصميمات ساده اتفـاق مـي  

منجر به صحيح به نظر رسيدن  ،گيرد قرار ميتصميمي وقتي در يك سمت از واقعيت 

يـافتن  (شود ولي به هـر حـال روزي ايـن نوسـان بـه تعـادل        سمت ديگر واقعيت مي

  .انجامد مي) واقعيت
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 در كتـاب ارسـطو   ادبـي اسـت كـه اولـين بـار      ت، اصـطالحي بازشناخ: »4«ي  گزينه

بازشـناخت   .يـان كـرد  كمـدي ب  يـا  تـراژدي  داستان در تبيين طرح »شعربوطيقاي «

در ايـن  . برد است كه شخصيت اصلي نمايش به حقيقت پي مي  بسيار مهمي ي لحظه

 شـود و نظمـي جديـد بـه     رود، گره داستاني گشوده مي ها كنار مي پرده ي همه ،زمان

چيـز بـه    شـود و همـه   در كمدي پس از بازشناخت، مشكالت حـل مـي  . آيد وجود مي 

 .يابد خوشي پايان مي

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

  )95 -خارج از كشور(  »4«ي گزينه - 106

  )آشنايي با تكنولوژي تصوير، فيلم خام و دوربين فيلمبرداري(

مانند آدمي كـه ثابـت    .است چپ محور ثابت به سمت راست و حركت دوربين بر، پن

ايـن  . كنـد  با گردش سرحول محور گردن، به سمت راست يا چپ نگاه مـي  ايستاده و

  .نگاه ممكن است نرم و آرام يا تند وسريع باشد

برمحور ثابت مانند پايين و بـاال  ) و پايين باال(حركت دوربين به صورت عمودي  تيلت

ت آپ و به حركت رو بـه پـايين تيلـت    به حركت رو به باال تيل. است بردن سر انسان

  .شود گفته مي داون

در اصطالح سينمايي، به حركت پن يا تيلت كوتاه براي هماهنگي با حـداقل حركـت   

  .شود برداري، تصحيح كادر گفته مي فيگورها هنگام فيلم

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

  )عليرضا آزاد(  »3«ي گزينه - 107

  )12ي   ي ماسك و گريم، صفحهاصول و مبان(

كمدي باستان شامل خدايان و قهرمانان بود كه به شكل هجـو،    هاي نمايش شخصيت

هاي مضحك در قالب تركيبـي از بينـي پهـن، دهـان      طنز و عناصر ركيك با صورتك

  .اند شده بزرگ و سبيل اغراق شده تصوير مي

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

  )مينا دامغانيان(  »4«ي نهگزي - 108

  )درك تصوير(

آن است كه » گيري از همان دست پس مي ،از هر دست كه بدهي«المثل  معني ضرب

ي  در ايـن تصـوير، فـرد بـه اولـين مهـره      . گردد به خودش برمي ،عمل انسان ي نتيجه

 ي بقيـه  ،اول ي مهـره بـه   فشـار وارد شدن  ي اي وارد كرده كه در نتيجه دومينو، ضربه

  .خواهند ريختها نيز فرو  رهمه

 بـا تقلـب و نيرنـگ   آن اسـت كـه   » رسـد  يبار كج به منزل نمـ «معني : »1«ي  گزينه

  . خوبي ندارد ي نتيجه ،توان كاري از پيش برد و يا آن كار نمي

زمانه است كه گاهي آدمـي را بـه    رويدادهايالمثل حاكي از  اين ضرب :»2«ي  گزينه

و زمـاني   كند آورده ميخواست و آرزوهايش باشد بر رساند و هر چه كمال مطلوب مي

  .سپارد را به فنا و نيستي ميهايش  خواستهكند كه تمام  پشت مي به آدمي چنان آن

اشاره بـه افـرادي دارد كـه بـه      »كوزه افتاد هم در خياط« المثل ضرب: »3«ي  گزينه

  .اند در مورد آن صحبت كرده باليي گرفتار شوند كه خود قبالً

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

  )مينا دامغانيان(  »2«ي گزينه - 109

  )مكاتب ادبي(

بـه  . ي علمي داشته باشد نويسندگان ناتوراليست معتقدند كه ادبيات و هنر بايد جنبه

دار بـه بررسـي    ي موجود جـان  شناس درباره طور كه زيست همان »اميل زوال« ي گفته

شناس پيروي كـرده و روش   يك زيست ي شيوه از ده نيز بايدنويسن ،پردازد تجربي مي

  :زند اا هاي سبك ناتوراليسم عبارت ويژگي .تجربي را مورد توجه قرار دهد

ي  گونه امتياز خارجي نيستند و قانون تنازع بقـا در همـه   فرد و اجتماع داراي هيچ .1

يـا بـدي دسـت     خورد، يعني اگر موجودي به كار خـوب  كارها و اتفاقات به چشم مي

اش نيست بلكه جبر و قوانين طبيعت او را بـه ايـن كـار وادار     ي اراده اين نتيجه ،بزند

  .كرده است

شـود و   يـات توجـه مـي   ئهاي ناتوراليستي بـيش از حـد و انـدازه بـه جز     در نوشته .2

ـ كاري و ذكر عوامل و حـوادث بسـيار جز   ريزه ،بيني باريك كننـده و   ي گـاهي خسـته  ئ

  .دشو بيهوده مي

در  هـا ترين چيز ئيترين حركات قهرمان داستان تا جز يات شامل كوچكئاين ذكر جز

  .شود ترين حادثه در زندگي او مي محيط او و فرعي

نظمي مربـوط بـه    يعني هر نوع نظم يا بي ؛در اين سبك، جسم بيش از روح ارزش دارد .3

  .ط حكم سايه را داردي توارث است و روان و روح فق شود كه آن هم نتيجه جسم آدمي مي

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

  )عليرضا آزاد(  »2«ي گزينه - 110

  )71ي   اصول و مباني ماسك و گريم، صفحه(

آويزان و از فـرق  ي  گيس در پشت سر به شكل يك بافته يا لوله موهايي همراه با كاله

اطـراف چهـره، متعلـق بـه      پيشاني و سر به طرف چهره شانه شده و متمايل به طرف

  .قرن هجدهم است
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  خالقيت موسيقي

 )احمد رضايي(  »4«ي گزينه - 111

 )فاصله(

  پنجم درست: »1«ي گزينه

  هفتم بزرگ: »2«ي گزينه

  دوم بزرگ: »3«ي گزينه

  چهارم افزوده: »4«ي گزينه

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

 )95 -خارج از كشور(  »1«ي گزينه - 112

 ) گام(

پـرده،  «صورت  به» مينور ملوديك ديز  سل«دوم ) دانگ(فواصل بين درجات تتراكورد 

 . است» پرده پرده و نيم

و » پـرده و پـرده   پـرده، نـيم  «به صـورت  » بمل مينور مي«ها تتراكورد اول  در بين گزينه

» پـرده  پرده، نـيم  نيم و پرده، يك نيم«به صورت » بمل مينور هارمونيك مي«تتراكورد دوم 

فواصلي مشابه با فواصل تتراكورد صورت سـوال  » 3«و » 1«هاي  تنها در گزينه. باشد مي

در صـورت سـوال تنهـا    ) آنهارمونيـك (» متـرادف «ي حال با توجه بـه ذكـر كلمـه   . داريم

بـه  » مينـور ملوديـك    ديـز  سـل «درجات تتراكورد دوم . درست خواهد بود» 1«ي  گزينه

هـا بـه ترتيـب     آنهارمونيك ايـن نـت  . ديز ديز، سل دوبل ز، فادي ديز، مي رِ: ترتيب عبارتند از

  .شود يافت مي» 1«ي  ها تنها در گزينه بمل ؛ كه اين نت بمل، فا، سل، ال مي: اند از عبارت

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

  )احمد رضايي(  »1«ي گزينه - 113

 )فاصله(

  نهم بزرگ: »1«ي گزينه

  بزرگهفتم : »2«ي گزينه

  ششم بزرگ: »3«ي گزينه

  پنجم درست: »4«ي گزينه

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

 )دريا معتقدي(  »2«ي گزينه - 114

 )ها گام(

رونـده بـر مينـور تئوريـك منطبـق اسـت و در حالـت         مينور ملوديك در حالت پايين

ور مثـال سـركليد   طـ  شـوند؛ بـه   پرده زيرتر مـي  باالرونده درجات ششم و هفتم آن نيم

است و در » بمل، دوبمل بمل، البمل، ربمل، سل بمل، مي سي«بمل مينور تئوريك  مي

بمل  در گام مي. شوند هاي دوبمل و ربمل بكار مي بمل مينور ملوديك باالرونده نت مي

ي  و درجـه » فـا «نت ) روتونيك، سوپرتونيك(ي دوم  رونده درجه مينور ملوديك پايين

ي ميـان   فاصله. هستند» دوبمل«نت ) مديانت رين، رونمايان يا سابي زي ميانه(ششم 

  .پنجم كاسته است» دوبمل«و » فا«

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

 )آرش آقايي(  »2«ي گزينه - 115

 )مدهاي كليسايي(

  :فرض كنيم عالمتي در سركليد نباشد

تونيـك  [» سي«، و ميان نت شود ي هفتم گام ماژور شروع مي از درجه» لوكرين«مد 

از » ليدين«مد . ي پنجم كاسته داريم فاصله] ي پنجم لوكرين درجه[» فا«و ] لوكرين

» سـي «و ] تونيك ليـدين [» فا«شود، و ميان نت  ي چهارم گام ماژور شروع مي درجه

  .ي چهارم افزوده داريم فاصله] ي چهارم ليدين درجه[

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

  )آرش آقايي(  »4«ي گزينه - 116

  )مدشناسي موسيقي ايراني(

شـده   يك اكتاو باالتر از تونيك ارائـه [نت تونيك » گاه سه«دستگاه » مخالف«ي  در گوشه

  .شود پرده بم مي عموماً ربع] در درآمد دستگاه

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

  )دريا معتقدي(  »3«ي گزينه - 117

  )اي كليساييمده(

بمـل   است و معـرف سـركليد سـي   » بمل بمل، مي سي«طبع  سركليد گام مورد نظر به

شـروع شـده؛ پـس    ) بمـل  مـي (بمـل مـاژور    ي چهـارم سـي   ماژور، و اين گام از درجه

  .است» ليدين«

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

  )احمد رضايي(  »3«ي گزينه - 118

  )سازشناسي غربي(
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هـاي گـام    زمان تمـام نـت   طور هم تواند به سازي دياتونيك است؛ يعني كه نمي» هارپ«

بمـل،  «هـاي   كروماتيك را اجرا كند و مجبور است در يك آن، از هر نت يكـي از حالـت  

بكـار،   بكار، فـاديز، سـل   دوبكار، ربكار، مي«ي  طور مثال نمونه به. را داشته باشد» بكار، ديز

را » سـل مـاژور  «توان بـا آن   وك براي هارپ است كه مييك سيستم ك» بكار البكار، سي

  .نواخت، و هرگونه اجراي عالمت عرضي مستلزم تغيير موقت در كوك ساز است

توان هارپ را چنان كوك كرد كه هيچ نتي غيـر   حال براي اجراي بعضي آكوردها مي

و را در توان يك گليساند از آن آكورد در كوك ساز وجود نداشته باشد و در نتيجه مي

  .ي يك آرپژ ديد ساز به مثابه

توانـد منجـر بـه     مـي » بمـل  بكار، الديز، سي بكار، فابمل، سل دوديز، ربمل، مي«كوك 

  .شود» بمل، ربمل مي، سل، سي«اجراي گليساندو بر روي آكورد 

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

  )احمد رضايي(  »3«ي زينهگ - 119

  )سازشناسي غربي(

. با دو خط پايين حامل كليد فاي خـط چهـارم اسـت   » دو«ترين سيم ويلنسل نت  بم

  .روي خط اول حامل كليد سل است» مي«هارمونيك پنجم آن نت 

تـر اجـرا    شده را يـك اكتـاو و يـك دوم بـزرگ بـم      هاي نوشته نت» ساكسوفون تنور«

روي خـط اول حامـل كليـد سـل     » مـي «شـدن نـت    بنابراين بـراي شـنيده  . كند مي

  .روي خط پنجم حامل كليد سل را بنوازد» فاديز«بايست نت  مي

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

  )با تغيير 95 -خارج از كشور(  »1«ي گزينه - 120

 )آكورد(

 :هارمونيك به صورت زير است» ر ديز مينور«درجات گام 

Re#  ,  Mi#  ,  Fa#  ,  Sol#  ,  La#  ,  Si  ,  Do×  ,  Re# 

از افزودن يك فاصـله سـوم كوچـك بـه تريـاد مـاژور سـاخته        » هفتم نمايان«آكورد 

نمايـان يـا   (ي پنجم گـام   چه از نامش پيداست، معموالً بر روي درجه شود و چنان مي

  .شود ساخته مي) دومينانت

الديـز، دو  : عبـارت اسـت از  » ر ديـز مينـور هارمونيـك   «آكورد هفتم نمايان در گـام  

» بمـل مـاژور   مـي «ديز ؛كه اين آكورد با آكورد درجه پنجم گام  ديز، سل ديز، مي دوبل

الزم بـه ذكـر اسـت،    ( .برابـر اسـت  ) باشـد  بمل، رِ، فـا، البمـل مـي    كه به صورت سي(

  .)در كنكور مشابه بوده و در آزمون تغيير داده شدند  »4«و » 3«هاي  گزينه

  )بابك كوهستاني(  »1«ي گزينه - 121

  )سازشناسي غربي(

تـا   pppهـاي   تمام ديناميك. زمان نيست ي قادر به اجراي دو نت به صورت همتيمپان

fff هـا   نوازنده بعد از وارد كردن ضربه، از طريق پدال. در ساز تيمپاني قابل اجرا است

كاربرد  هاي پر ترمولو هم از تكنيك. تواند در صداي توليد شده گليساندو ايجاد كند مي

  . اين ساز است

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

 )احمد رضايي(  »2«ي گزينه - 122

 )صوت(

ي ميـان خـرك و    فاصـله (در زمان كوك كردن سازهاي زهـي طـول سـيم مـرتعش     

شـود، پـس قطـر آن تغييـر      كند، اما سيم منبسط يا منقبض مي تغيير نمي) شيطانك

 ،ل تغييـر كـوك  اما تغيير قطر سيم عامل اصلي تغيير كوك نيست، بلكه عامكند؛  مي

   .تغيير كشش سيم است

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

  )سهيل رفيعيان(  »3«ي گزينه - 123

 )آكورد(

ي پـنجم افـزوده    بمل تا سي فاصله ي سوم بزرگ و بين مي بمل تا سل فاصله بين مي

 .در نتيجه آكورد افزوده است. است

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

  )احمد رضايي(  »4«ي گزينه - 124

 )آكورد(

شود،  ي پنجم ساخته مي هاي مينور هارمونيك تريادي كه بر درجه طور كلي در گام به

مـاژور را تشـكيل     سي آكورد مـي  -ديز سل -باشد مانند همين سؤال كه مي ماژور مي

 . داده است

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

 )كوشان كاشي(  »1«ي گزينه - 125

 )آكورد(

  .كند تر اجرا مي هاي نوشته شده را يك سوم كوچك پايين نت» ابوا دآمور«
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  )كوشان كاشي(  »4«ي گزينه - 126

  )سازشناسي غربي(

انگشت دست چپ كـه بـر روي   . نوعي اجراي صوت در سازهاي زهي است» ويبراتو«

صـوت حاصـل از   لغـزد و در نتيجـه    گيرد مختصري به جلو و عقب مـي  سيم قرار مي

  .شود مضراب يا آرشه در عين حركت متناوباً اندكي زير و بم مي

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

 )نويد ايزدگشسب(  »1«ي گزينه - 127

  )سازشناسي غربي -22ي   ، صفحه2شناخت سازهاي اركستر سمفونيك (

دا نواختن با ويلـن بايـد   ص تر است كه براي هم انتقال كرآنگله يك پنجم درست پايين

  . يك پنجم درست باالتر از نت نوشته شده بنوازد

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

 )احمد رضايي(  »4«ي گزينه - 128

  )سازشناسي غربي(

بـه ترتيـب يـك پـنجم درسـت و يـك دوم بـزرگ        » بمل ترومپت سي«و » هورن فا«

هورن گام ال ماژور بنـوازد، معنـايش آن اسـت    اي  اگر در قطعه. دهند تر صدا مي پايين

تـر صـدا    كه قطعه در ر ماژور بوده است، در نتيجه بـراي كالرينـت كـه يـك دوم بـم     

ي اصـلي، يعنـي در مـي مـاژور      ي دوم بزرگ بـاالتر از تناليتـه   دهد، بايد به فاصله مي

  . نگاري كرد نت

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

  )فر همايون آرام(  »1«ي گزينه - 129

  )فواصل ايراني(

ي ربـع   ي فواصل موسيقي ايراني كه شامل ربع پـرده هسـتند، اگـر فاصـله     براي محاسبه

. شـود  ، قبل از صفت فاصله اضافه مي»بيش«ي  ي اصلي بود، كلمه  تر از فاصله پرده، بيش

، »بـزرگ «ه غير از اي ب ي اصلي بود، در هر فاصله تر از فاصله ي ربع پرده كم هرگاه فاصله

قبل از صـفت  » نيم«ي  بود كلمه» بزرگ«ي  تر از فاصله و اگر ربع پرده كم» كم«ي  كلمه

ي ششـم بـزرگ اسـت، بنـابراين ايـن فاصـله،        فاصله» سي«تا » ر«. گيرد فاصله قرار مي

  .خواهد شد» بزرگ ششم نيم«، كرن شود، »سي«كه نت  هنگامي

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

  )احمد رضايي(  »2«ي گزينه - 130

 )آكوردشناسي(

  »رديز، فاديز، ال، دو«: »1«ي گزينه

  »بمل، سي ر، فا، ال«: »3«ي گزينه

  »مي، سل، الديز، دوديز«: »4«ي گزينه
  

 خواص مواد

  

  )زهره حسيني(  »1«ي گزينه - 131

  )سراميك -91و  90هاي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

زيركُنيـا بـه   . هـا اسـت   ي رنـگ  كننده ها و تثبيت ي لعاب نندهك كدر (ZrO2)زيركُنيا 

چنـين مقاومـت شـيميايي     هم. شود ي ذوب باال در ديرگدازها استفاده مي دليل نقطه

پذيري حرارتي خوب و رنـگ سـفيد    خوب در دماهاي باال، هدايت حرارتي كم، شوك

  .كند توليد مي

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

 )زهره حسيني(  »2«ي گزينه - 132

  )آجر -53ي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  . پذيري، نرمي و سادگي جذب آب و خميري شدن خاك آجر را به عهده دارد آلومين شكل

گردد و جسم يكپارچه و همگنـي را   آلومين در صورت پخته شدن به راحتي ذوب مي

  .آورد به وجود مي

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

 )سعيد كمالو(  »2«ي گزينه - 133

  )آجر -63ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

/گويند كه ابعاد آن اليي مي نصف آجر از ضخامت را الپه يا نيم 20 10 2   .است 5

  .ابعاد آجر قلمداني است» 2«ي گزينه

  .گويند نصف آجر از عرض را قلمداني مي: نكته

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

  )مينا دامغانيان(  »3«ي گزينه - 134

  )عكاسي(

هـاي   از اين رو، براي برطرف نمودن لكه. كننده است رنگ پراكسيد هيدروژن، عامل بي

  .شود بر روي عكس استفاده مي) هيپو(بر جاي مانده از عامل ثبوت 

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

 )محمدرضا اميري(  »4«ي ينهگز - 135

  )صنايع جديد(
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  20: ي صفحه  هنراختصاصي   شهريور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      
    

  20  :ي صفحه  هنرهنر  فروردينفروردين77آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال

توان مواد پالستيكي را به صورت اسفنج تهيه نمود و به عنوان عايق، يا در مقاصد  مي

  . كار برد  اي به سازه

بنـدي،   هاي عايق اسفنج. تر باشند، عايق حرارتي بهتري هستند ها سبك هر چه اسفنج

ــا » اســتايرن پلــي«عمــدتاً  ــيلن پلــي«، »اســتايروفوم«ي ــا » ات ــافوم«اســفنجي ي ، »ات

  .اند بوده و بسيار سبك» اوره فرمالدئيد«سفت و » اورتان پلي«

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

 )سعيد كمالو(  »4«ي گزينه - 136

  )كاشي -65ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

نواع مختلفـي  لعاب آن ا. كاشي از دو قسمت شامل بدنه و لعاب كاشي تشكيل شده است

كه معموالً با اكسيد سرب، سـيليس، فلدسـپات و   ) زيرپيدا(اي  دارد از جمله لعاب شيشه

 . آيد دست مي شود يا لعاب سفيدرنگ كه از اكسيد قلع به كائولين توليد مي

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

  )95 -خارج از كشور(  »4«ي گزينه - 137

  )شيمي رنگ(

عدس يـا   ي شكل به اندازه كوچكي است بيضي ي نام حشره) قرمزدانه(گرز ي رن حشره

نـوع   .باشـد  مـي » كوكـوس «كه نام علمـي آن  » كدوز كفش« ي نخود شبيه به حشره

رنگش سرخ بوده و بـه مـرور زمـان    .  دار است آن پر ندارد اما نر اين حشره بال ي ماده

ختن ايـن حشـره در كـوره آن را    سـو . قرمزدانه انواع گونـاگون دارد . گردد تر مي سرخ

  .كند اي مي تبديل به پودري نقره

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

 )مينا دامغانيان(  »1«ي گزينه - 138

  )آجر(

ي  ي تونلي در نما و كارهاي تزئيني و محصوالت كـوره  آجرهاي به دست آمده از كوره

ي هوفمــان داراي  ر اســت، كــورهالزم بــه ذكــ. كــاري كــاربرد دارد هوفمــان در ســفت

ي چـاهي يـا سـنتي ايـران داراي محصـول       كـوره . باشـد  هايي به نام قمير مـي  حجره

  .غيريكنواخت است

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

  )احمد رضايي(  »2«ي گزينه - 139

  )كاني -4ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

 ى كليـه  نظـر  ايـن  از. است اجسام خراش بربرا در كننده تعيين عامل ها كانى سختى

 : كنند مى بندى رده »موس«جدول  در و تفكيك دسته ده را به اجسام

  گرافيت چينى، خاك تالك، -1

 .)دارد برمى خراش ناخن با(بلورى  نمك گوگرد، گچ، سنگ -2

 .)دارد برمى خراش مسى ى سكه با(آهك  سنگ -3

  .)دارد برمى خراش چاقو با( منيزيت -4

 .)دارد برمى خراش شيشه با(كروميت  يتيت، من -5

 .)دارد برمى خراش سوهان با(هماتيت  -6

 .)دارد برمى خراش لعاب بدون چينى با(كوارتز  -7

 .)دارد برمى خراش الماس با(توپاز  -8

 .)دارد برمى خراش الماس با(ياقوت  -9

  .)اندازد خط نمى آن روى ديگر كانى نوع هيچ كه است كانى ترين سخت(الماس  -10

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

  )مينا دامغانيان(  »3«ي گزينه - 140

  )عكاسي -235ي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

زرد شدن تصوير پس از چند روز به دليل عدم شست و شـوي كـافي، كـافي نبـودن     

نـوردهي كـم   در صورتي كه زمـان  . ي ثبوت و ضعيف شدن داروي ثبوت استمرحله

  .شودنارنجي مي-ايهاي سفيد كاغذ، قهوهباشد، حاشيه

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

  )سعيد كمالو(  »3«ي گزينه - 141

  )گچ -79ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

هـا   ساير گزينه. شود وزن گچ، باعث زودگيري گچ مي% 2افزودن نمك طعام به مقدار 

  . شوند ي گچ استفاده ميبه منظور كندگير

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

  )كتاب آبي(  »1«ي گزينه - 142

  )عكاسي -170ي  خواص مواد، صفحه آبيكتاب (

روند كه فيلم، بيش از حد  مي  كار ها هنگامي به كننده ها، تضعيف كننده برخالف تقويت

انده باشد، در اين حالـت از محلـول   نرمال نور خورده باشد يا در محلول ظهور باقي م

 .شود سيانور پتاسيم و محلول هيپوسولفيت سديم استفاده مي

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

  )زهره حسيني(  »4«ي گزينه - 143

  )كاشي(
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  21: ي صفحه  هنراختصاصي   شهريور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      
    

  21  :ي صفحه  هنرهنر  فروردينفروردين77آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال

كاشـي گلـي و كاشـي    : سازند، بر دو گونه اسـت  خمير يا مالتي كه با آن كاشي را مي

  .جسمي

ي  سازند ولي خمير مورد اسـتفاده در تهيـه   ه سه روش از گل رس ميكاشي گلي را ب

  . ي شيشه و گل سرشور است ي سنگ، نرمه كاشي جسمي مخلوطي از نرمه

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

  )كتاب آبي(  »3«ي گزينه - 144

  )آهك(

وشش براي ايرانيت نوعي پ. سنگ آهك و سنگ گچ پس از افزودن آب، گيرش ندارند

  . هاست سقف

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

  )سعيد كمالو(  »1«ي گزينه - 145

  )سنگ -33و  32هاي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

  سنگ لوح، سنگ شيست، گنيس، مرمر و كوارتزيت: هاي دگرگوني انواع سنگ

هـا، شـيل،    سـنگ  ، ماسـه )سنگ جوش(كنگلومرا : نشست يا رسوبي هاي ته انواع سنگ

  .سنگ هاي مرجاني يا زغال سنگ آهك، سنگ

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

  )90 –سراسري (  »1«ي گزينه - 146

  )سنگ(

هاي ويـژه   كاري نما و پوشش ، به علت ضد آتش بودن در سفت)تالگون(سنگ تالكوم 

  . شود استفاده مي

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

  )فرناز شهرياري(  »1«ي گزينه - 147

  )شيمي رنگ(

TiO)2اكسيد تيتان دي رنگ سفيد روشن و بسـيار مرغـوب كـه در     ي براي تهيه (

  .كنند آن را با سولفات باريم مخلوط مي معموالً. رود كار مي هشود، ب هوا تيره نمي

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

  )وحيد ذاكر(  »  4«ي گزينه - 148

  )شيمي رنگ(

  :نكـات سفيد سرب

چون بسيار سنگين است، تمايـل بـه چسـبندگي بـه سـطح زيـرين خـود را دارد        ) 1

سـازي بـوم مناسـب     هاي بافت و زمينـه  گذاري ضخيم، ايجاد جلوه بنابراين براي رنگ

هوا بـراي  است، ولي به داليل سمي بودن و تيره شدن در مجاورت سولفيد هيدروژن 

  .هاي ديگر مناسب نيست اسلوب

  .بخشد روند خشك شدن روغن را سرعت مي) 2

  تا كنون) يونان باستان(قبل از ميالد  400: زمان استفاده) 3

  كربنات سرب: تركيب) 5معدني مصنوعي : نوع) 4

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

  )فر محسن مختاري(  »1«ي گزينه - 149

  )نافلزات فلزات و(

موليبدن تأثيرات مثبتي روي فوالد دارد از جمله افزايش استحكام و سختي، هر چند 

  . كاري را نيز دارد كه تأثيرات منفي چون كاهش قابليت كوره

  :ها بررسي گزينه

افزايش شكنندگي در حالـت سـرد، كـاهش    : تأثيرات منفي فسفر: »2«ي  گزينه

  در برابر ضربه استحكام

افـزايش شـكنندگي بـراده و شـكنندگي در     : تأثيرات منفي گوگرد: »3«ي گزينه

  .حالت گداخته، كاهش استحكام در برابر ضربه

ترين تأثير اكسيژن ايجـاد تـرك در فـوالد اسـت كـه       مهم اكسيژن: »4«ي گزينه

با توجه بـه  . (زداست از بين برد توان با افزودن منگنز كه اكسيژن را مي تأثير منفي آن

  .)شود فلز نبودن اكسيژن، اين گزينه، در يك نگاه رد مي

ها تأثير مثبت و منفي بر خواص فوالد دارند اما موليبدن نسبت  دقت شود تمام گزينه

  . تري دارد تر و تأثير مثبت بيش به ديگر عناصر تأثير منفي كم

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

  )سعيد كمالو(  »3«ي گزينه - 150

  )سنگ -38ي   شناخت مواد و مصالح، صفحه(

  .است» اي سنگ بادكوبه«توضيحات ياد شده مربوط به 

خور بهتر، روي اين سطوح را بتراشـند،   اگر براي ايجاد درزهاي مالت: سنگ سرتراش

  .گويند به آن سنگ سرتراش مي

تـراش كننـد، بـه آن     ي سطوح قائم و افقي سنگ را دست اگر كليه: تراش سنگ دست

  . گويند تراش مي سنگ دست

هـاي مشـخص كـه در     اگر سنگ دقيقاً بر اساس ابعاد و انـدازه : سنگ اندازه يا حكمي

  .گويند نقشه منظور شده به كارخانه سفارش داده شود، به آن سنگ حكمي مي

www.konkur.in

forum.konkur.in


	jeld.pdf
	دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 923 تلفن: 6463 -021




