
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 ):به ترتیب حروف الفبا( اختصاصی دروس طراحان

  

  نام طراحان  نام درس

  درك عمومی هنر
، علیرضا آزاد، منیژه جمالی، مینا دامغانیان، احمد رضایی، علیرضا طباطبایی، ارغوان عبدالملکی، مهرنوش عسگري

  زاده مونا محمدیاري، نوید میرصادقی، آرزو نبی

  و فیزیک یاضیدرك عمومی ر
  ،زاده، محسن محمدکریمی، رحمت مشیدي باد، مهرنوش گلدوست، نصیر محبی اصفهانی، رامین شاه سارا حسنی

  مهرداد ملوندي، حسن نساري

  ترسیم فنی
، محمدامین امیریان، مینا دامغانیان، سعید درویش، زهرا دهقانی، فراز قضات، مهرنوش گلدوست

  حمیدرضا مظاهري، حسن نساري

  سامانی، مینا دامغانیان، احمد رضایی، شیدا نجفی هادي باقر علیرضا آزاد،  خالقیت تصویري و تجسمی

  علیرضا آزاد، مینا دامغانیان، ارغوان عبدالملکی  خالقیت نمایشی

  خالقیت موسیقی
زاده، احمد رضایی، پارسا فردوسی، بابک کوهستانی، عادله لطفی، دریا معتقدي،  آرش آقایی، بهرنگ حسین

  امیررضا نصیري

  فر، افشین میرحسینی الهام احمدپور، زهره حسینی، مینا دامغانیان، وحید ذاکر، سعید کمالو، محسن مختاري  خواص مواد

  

  گروه فنی و تولید
  

  

  

  ه جعفريشهر  گروه هنـر مدیر

  معصومه نوري  آرایی اي و صفحه امور رایانه

  رقیه محبی  مسئول دفترچه

 سوران نعیمی  ناظر چاپ
  

 
 
 
 

  

 ) وقف عام(چی  بنیاد علمی آموزشی قلم
 

ir.kanoon.www  
 

@honarkanoon   
 

   021- 6463: تلفن 923خیابان انقالب بین صبا و فلسطین پالك : دفتر مرکزي
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  ).اند مطرح شده دیگرهاي  دار از مباحث آزمون سؤاالت ستاره(             

  

  

  درك عمومی هنر

  

 هـاي  ویژگـی  بـه  توجـه  با را رادیولوژي هاي مدرن، عکس یک از هنرمندان پست کدام - 1

  است؟ آورده وجود به و نقاشی عکاسی از ترکیبی زده و رنگ افراد، شخصی

 کادنهالکساندر دو )2  پایک جوم نام) 1

  برتوچی کارلو) 4  فیلیپ جانسون) 3

 در تاریخ هنر، مدیون کدام مورد است؟» کریستو«شهرت  - 2

  لفاف کردن بناهاي عمومی و استتار مناظر طبیعی) 1

  هاي تعاملی با محوریت محیط زیست ویدئو چیدمان) 2

  آرت  درگیري مستقیم با محیط طبیعی در قالب هپنینگ) 3

  ها و اشیاي دورریختنی با اسمبالژ زبالهخلق دنیاي تجسمی جدید ) 4

 هاي آثار کدام هنرمند است؟سرایی و ثبت زندگی روزمره، از ویژگی تابلوهاي کوچک، پرهیز از داستان - 3

 هالس) 4  ورمیر) 3  شاردن) 2  کاراواجو ) 1

  نمایی فضا بودند؟گرایی در ایتالیا و مبتکر به کارگیري نور در باز به ترتیب کدام دو هنرمند آغازگر سبک طبیعت - 4

  رافائل -جوتو) 4  جوتو -دوناتلّو) 3  دوناتلّو -مازاتچو) 2  مازاتچو -جوتو) 1

 پرداختند؟» احساس بصري«، به ثبت »تصویر عینی«هنرمندان کدام جنبش به جاي  - 5

  دادائیسم) 4  سیسم رمانتی) 3  امپرسیونیسم) 2  منریسم) 1

 است؟» شام آخر«از تابلوي » کتب آتنم«ي تأثیرپذیري تابلوي  دهنده کدام گزینه نشان - 6

  ها انگیز پیکره بندي هیجان هاي نیرومند و گروه گویایی بیان، اندام) 1

  ها  طرح متقارن و متمرکز صحنه و وابستگی متقابل معماري و پیکره )2

  اي هاي گهواره نمایی، گنبد رفیع و طاق پردازي با معماري باشکوه، عمق صحنه) 3

 ها هاي تیره براي بیان رازآلود و هماهنگی کامل پیکره مایه استفاده از رنگ) 4

تـا ابتـداي    6از ابتداي فالندر و فصـل   5فصل  :2سیر هنر در تاریخ 

  رئالیسم

و فصـل   6ي فصـل   ادامه :آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران

  داي پوشاك اقوام ایرانیتا ابت 7

از ابتـداي مـتن تـا انتهـاي      4فصـل   :کارگاه طراحی نقوش سـنتی 

  کتاب

  تا انتهاي کتاب 12فصل  :تاریخ هنر جهان

  از ابتداي تصاویر کنتراست زیاد تا انتهاي کتاب 6هاي  فصل :2عکاسی 

  تا انتهاي کتاب 24ي  از جلسه :خوشنویسی

  7تا  5هاي  فصل :آشنایی با هنرهاي تجسمی
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  کند؟ را بیان می» کاخ لوور«هاي  کدام گزینه، ویژگی - 7

  هاي دوتایی کارگیري ستون به -تأثیرپذیري از سنت کالسیک باستانی) 1

  چلیپایی ي نقشه بندي سنگین با استخوان -تاق رومی از استفاده )2

  بلند هاي پنجره از گسترده ي استفاده -اغیجن هاي تاق کارگیري به) 3

  صحیح  بر اعداد مبتنی و ساده تناسبات -سازي معماري یونان ساده) 4

 ؟نیست» داوید«کدام گزینه از خصوصیات آثار  - 8

  تأکید بر عناصر هنري سنت رومی و سعی در احیاي آن) 1

  روایت یک واقعه با استفاده از عناصر بصري) 2

  روشن -زمینه توسط کنتراست تیرهاز پس تفکیک موضوع اصلی) 3

  اي جهت تأکید بر موضوع اصلینقطهتأکید بر پرسپکتیو یک) 4

 است؟ نداشتهدر کدام جنبش فعالیت » گیوم آپولینر« - 9

  فوویسم) 4  فوتوریسم) 3  سوررئالیسم) 2  کوبیسم) 1

 دانند؟ ازان، نزدیک و همسوتر میرا با سینماي کدام فیلمس» عباس کیارستمی«هاي داستانی  اغلب منتقدان، فیلم - 10

  سرگئی آیزنشتاین -آندره تارکوفسکی) 2    ویتوریو دسیکا -راي ساتیا جیت) 1

  اینگمار برگمان -کریستف کیشلوفسکی) 4    جیم جارموش -آکیرا کوروساوا) 3

  در خلق تصویر مقابل، از کدام تکنیک استفاده شده است؟  - 11

  اوپن فالش) 1

 دبل اکسپوز )2

  تاژفتومون) 3

 فتوگرام) 4

 ؟گیرد نمیکدام نقاش در گروه هنرمندان رمانتیک، قرار  - 12

  بارو گینز) 4  ترنر) 3  کانستابل) 2  فریدریش) 1
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 اثر کیست؟» سازمان یونسکو«ي بناي  برجسته نقش - 13

 هانس آرپ ) 4  امبرتو بوچونی) 3  آلبرتو جاکومتی) 2  کنستانتین برانکوزي) 1

  گرفت؟ ویر به چه صورتی انجام میتص» مشبک کردن«در عکاسی آنالوگ،  - 14

  براي افزایش کنتراست  لیت هاي فیلم روي بر معمولی اسالیدهاي یا نگاتیو تصاویر انتقال و چاپ) 1

  لیت فیلم روي بر گوناگون هاي غلظت با تصویر چندین آوردن دست به و منفی و تصاویر مثبت ي تهیه )2

  فیلم از ظهور پس یا ظهور مراحل در دما ناگهانی تغییر اثر بر فیلم ژالتین برداشتن تَرَك و ریختن هم به) 3

  کارگیري آگراندیسور منظم با به و شطرنجی هایی لکه به تصویر ي پیوسته هم به هاي رنگ تبدیل )4

 دهد؟ را چه چیزي تشکیل می» فرانتیشک کوپکا«آثار  - 15

 اندازه هاي بزرگ فام بر روي بوم هاي بی تندنگاري با خطوط پهن و رنگ) 1

 هاي توپر و توخالی ها تا حد روابط موزون سطوح تخت و حجم سازي پیکره ساده) 2

  گونه کارکرد توصیفی آثاري انتزاعی حاصل از کاربرد سطوح رنگی تخت بدون هیچ) 3

  بندي سنجیده هاي رنگی در نمایش اشیاء ساده در یک ترکیب ي مناسب از خاکستري استفاده) 4

  آغاز کرد؟» ي ولتر کاباره«خود را از کدام جنبش هنري کار  - 16

  دادائیسم  )4  سوررئالیسم )3  پاپ آرت) 2  کانسپچوال آرت) 1

  شد؟ اطالق می» اي تصویر آینه«ي  واژه  هاي به کار رفته در کدام شیوه، در اوایل تاریخ عکاسی، به ورقه - 17

  کالوتیپ ) 4   ژالتین خشک) 3   داگرئوتیپ )2   کلودیون مرطوب) 1

  دهد؟ مایه را نشان می ، کدام نقشتصویر زیر - 18

  شانه) 1

  گردگل) 2

  آلماگل) 3

  قیچیقزل) 4
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 گر وجه تمایز آثار پیسارو با دیگر آثار امپرسیونیستی است؟ کدام گزینه بیان - 19

  هاي او  تر منظره بندي دقیق ترکیب) 2    گذاري استفاده از اسلوب نقطه) 1

  ي آثارش هاي ساده بندي هاي مالیم و ترکیب رنگ سایه) 4  فنقاشی از موضوع واحد در اوقات و اوضاع مختل) 3

 ریزي کرد؟ هاي هنر مفهومی را پایه کدام هنرمند با معیار قرار دادن دریافت مخاطب، اولین زمینه - 20

  مارسل دوشان) 4  پابلو پیکاسو) 3  سالوادور دالی) 2  واسیلی کاندینسکی) 1

  روارید، متعلق به کدام دوره و کدام هنر است؟نقش سیمرغ یا سر گراز، محدودشده در دوایر دورم - 21

  بافیقالی -تیموري) 4  نساجی -ایلخانی) 3  نساجی -ساسانی) 2  بافیقالی -سلجوقی) 1

 هاي تاریخی زیر مشاهده کرد؟  یک از دوره توان در کدام هاي هندسی و تزئینی مشابه هنر ایرانی را می گرایی و استفاده از نقش پرهیز از طبیعت - 22

 رومانسک) 4  رنسانس) 3  باروك) 2  قرون وسطی  )1

  تصویر مقابل مربوط به کدام میراث هنري است؟  - 23

  غار آجانتا  ي  دیوارنگاره) 1

  نقاشی طوماري چین ) 2

  ي ژاپنی اوکیوئه باسمه) 3

  مانویان  تصویر کتاب ) 4

 نرمند تأثیر گرفته است؟از کدام ه» رابرت اندروز و همسرش«ي طبیعی تابلوي  ، در خلق منظره»گینزبارو« - 24

  پوسن) 4  رویسدال) 3  فراگونار) 2  شاردن) 1

  کردند؟ تر براي آستر جلد کتاب یا قطعات خوشنویسی استفاده می ایرانیان از کدام کاغذ بیش - 25

  کاغذ ابریشمی) 4  کاغذ سمرقندي) 3  کاغذ ابري) 2  کاغذ خراسانی) 1

 ؟نیستیک از خصوصیات آثار روبنس،  کدام - 26

  هاي رنسانس و باروك ایتالیاآمیزي سنتدرهم) 2    هاي پرتحرك ديبن ترکیب) 1

  زمینههاي تمثیلی در پیشتوصیف جزئیات و جلوه) 4    هاي تیره و کدر استفاده از رنگ) 3
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 ؟ینی، نقاشی موزاییک و نقاشی روي شیشه در کدام دوره رواج داشتهاي تزئ تاب، نقاشی روي چوب و قابنقاشی به صورت مصورسازي ک - 27

  منریسم) 4  رنسانس پیشرفته) 3  رومانسک) 2  گوتیک) 1

   ؟نیست، درست »برنینی«ي  کدام گزینه درباره - 28

  سازي نمایی در مجسمه کنار گذاشتن تک) 2  تأکید بر وحدت مجسمه و محیط آن) 1

  هاي آرام ها در حالت ساخت پیکره) 4  ها ي پیکره تفسیر غیرکالسیک از شور و عاطفه) 3

  آورد؟ تهران به اروپا در آن کشف از پس را بالفاصله» کلودیون تر«ی ایران، چه کسی روش در تاریخ عکاس - 29

  ریشارد) 4   فوکتی) 3  سوریوگین )2  هولتزر) 1

 است؟» هالس«گر ویژگی اساسی آثار  کدام گزینه بیان - 30

  ورریزي تصویر به کمک رنگ و ن طرح) 2  زنی آزاد تکلف و طرز قلم گرایانه و بی ي واقع شیوه) 1

  استفاده از فتوکالژ در آثارش) 4    گیري از منابع ادبی بهره) 3

  

  و فیزیک درك عمومی ریاضی

  

هـا   ي یک ضلع قائم آن شوند که اندازه الزاویه طوري رسم می هاي قائم مطابق شکل زیر، مثلث - 31

دهمـین  مساحت ). به غیر از مثلث اول(ها، وتر مثلث قبلی باشد  واحد بوده و ضلع قائم دیگر آن 1

 الزاویه کدام است؟ مثلث قائم

1( 
3
4  2 (

5
4  

3 (2  4 (
10
2  

 زده، چند درصد مساحت مربع است؟ مساحت چهارضلعی سایه. وسط اضالع مربع هستند Mو P،Nدر شکل زیر، نقاط - 32

1 (/32 5   

2 (36  

3 (/37 5  

4(  40  

  ي مسطحه و هوش و الگوسازي هندسه

  ها ضلعیnها و  چندضلعی - مثلث

  تبدیالت هندسی

  فیزیک

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

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

ــوري ــب آن   - نـ ــم و معایـ ــیت - چشـ ــان  - هالکتریسـ جریـ

  الکترومغناطیس - الکتریکی

1A

2A

3A4A

5A

O

1

1
.  
.  
. 

1
1

1

1
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  ، از نظر وضعیت تقارن چگونه است؟ زیرنقش  - 33

  قارن و فاقد مرکز تقارنسه محور ت) 1

  فاقد محور تقارن و فاقد مرکز تقارن) 2

  شش محور تقارن و داراي مرکز تقارن) 3

  دوازده محور تقارن و داراي مرکز تقارن) 4

ABCالساقین ي مثلث متساوي روي قاعده Mي از نقطه - 34


،(AB AC) کنیم تا دو ساق را در ها رسم می دو خط به موازات ساقE وF اگر . قطع کند

  کدام است؟ MEAFواحد باشد، محیط چهارضلعی 5طول ساق این مثلث

1(10  

2(5  

3(15  

4(20  

  سایه زده شده است؟ي  چند برابر مساحت ذوزنقه ABCDاالضالع مساحت متوازي. باشد می Dي نیمساز زاویهDEدر شکل زیر - 35

1(
4
3  

2(
5
3  

3(
8
5  

4(
8
7  

Âدر شکل زیر، - 36  27،Ô 1 71 .کمانBC چند درجه است؟   

1( 98   

2( 100  

3( 102  

4 (104  

 در هر شش ضلعی منتظم نسبت طول قطر کوچک به طول قطر بزرگ کدام است؟ - 37

1(
2

4  2(
2

2  3(
3

4  4(
3

2  
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وسـط   Kو N،M،L(اسـت؟   ABCDچنـد برابـر مسـاحت    APCOاالضالع مساحت متوازي. است xنسبت طول به عرض ABCDدر مستطیل - 38

  .)اضالع مستطیل هستند 

1 (
1
3  2 (

1
2  

3 (
2
5  4 (

3
8  

x)االضالع است، حاصل متساوي ABCمثلث - 39 y) کدام است؟ 

1 (70  

2 (105  

3 (145  

4 (135  

 یک از روابط زیر برقرار است؟ در شکل زیر، کدام - 40

1 (AD AB BC CD     

2 (AD AB CD AB BC   2  

3 ((AD CD) AB BC  2  

4 (AD AB BC CD    

   از نظر وضعیت تقارن چگونه است؟ مقابلنقش  - 41

  محور تقارن 2داراي مرکز تقارن و ) 1

  فاقد مرکز تقارن و داراي یک محور تقارن) 2

  محور تقارنفاقد مرکز و ) 3

  داراي مرکز تقارن و فاقد محور تقارن) 4

هاي دو قطر  واحد باشد، مجموع طول 30برابر BOCو AOBهاي دو مثلث اگر مجموع محیط. واحد است 42، محیط برابرABCDاالضالع در متوازي - 42

  االضالع کدام است؟ این متوازي

1 (21  

2 (12  

3 (16  

4 (15  
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*  

n)اگر مجموع زوایاي داخلی یک - 43 k)1440ضلعی تر از مجموع زوایاي داخلی یک بیش(n k) ضلعی باشد، مقدارk کدام است؟  

1 (k  8  2 (k  4  3 (k  2  4 (k  1  

  ي تقارن است؟ ترین تعداد صفحه هاي زیر کدام شکل فضایی داراي بیش ر بین گزینهد - 44

  مکعب) 2    چهاروجهی منتظم) 1

  ضلعی منتظم ي پنج منشور قائم با قاعده) 4    القاعده هرم مربع) 3

  شود، کدام است؟  تر ساخته میي وارد بر و ، مساحت مثلثی که توسط ارتفاع و میانه8و  6ي  اي به اضالع قائمه الزاویه در مثلث قائم - 45

1( /4 8   2( /4 48   3 (/3 36   4 (/3 6   

اي از او روي زمـین   بـرق ایسـتاده و سـایه    متري چـراغ  3ي در فاصله. است cm200شخصی که طول قدش. متر وجود دارد 5برقی به ارتفاع تیر چراغ - 46

 یابد؟ متر افزایش می اش چند سانتی ي شخص از چراغ دو برابر شود، طول سایه اگر فاصله. تشکیل شده است

1( 150   2( 100   3 (200   4 (175   

 افتد؟ بسته شود در آن لحظه چه اتفاقی می kاگر کلید. ها روشن هستند در مدار زیر تمام المپ - 47

  .شوند المپ پرنورتر می 3هر) 1

  .شوند هاي دیگر خاموش می پرنورتر و المپ L1المپ) 2

  . شود خاموش می L1پرنورتر و المپ L3و L2المپ) 3

  . شوند هاي دیگر خاموش می نورتر و المپ کم L1المپ) 4

ثانیه سرعتش به 40کند و پس از از حال سکون شروع به حرکت میقطاري  - 48
km

h
شتاب حرکت قطار چند. رسد می 72

m

s
   است؟ 2

1 (/1 8   2 (/1 2   3 (/0 5   4 (
2
3   

  .است . . . ،دهد تر است و تصویري که عدسی شیئی تشکیل می بزرگ. . .  توان عدسی ،در میکروسکوپ - 49

  حقیقی  –چشمی  )4  مجازي –شیئی ) 3  حقیقی –شیئی  )2  مجازي –چشمی ) 1

 است؟ Bچند برابر مقاومت الکتریکی Aباشد، مقاومت الکتریکی Bبرابر توان الکتریکی اتوي A،4اگر توان الکتریکی اتوي خانگی - 50

1 (
1
2   2 (

1
4   3 (2   4 (4  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  11  :ي صفحه  فروردین هنرفروردین هنر  3030آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  ؤالؤالسس

 

  رسیم فنیت

 

  ساخته شده است؟) بدون تا زدن(مقوا   حجم داده شده حداقل از چند قطعه - 51

1( 14  

2 (16  

3 (18  

4(  20  

 ، پر خواهد شد؟8ي و ضلع قاعده 16، با چند پیمانه به همان شکل ولی به ارتفاع40ي و ضلع قاعده 80القاعده به ارتفاع ظرفی به شکل هرم مربع - 52

1 (40  2 (80  3 (125  4 (160  

  : مساحت مثلث حاصل برابر است با. ایم هاي مکعبی به ضلع واحد را به صورت زیر به هم وصل کرده اواسط یال - 53

1( 
3 3

8  

2( 
3 3

6  

3( 
3 3

2  

4( 
3 3

4  

 هاي ساختمانی چیست؟ کاربرد شکل زیر در نقشه - 54

  هاي تأسیسات محل عبور لوله) 1

   نمایش تراس در نقشه) 2

  نمایش کمدهاي دیواري) 3

  ها نمایش ستون) 4

   توان کامل کرد؟ با چند خط می حداقلزیر را حجم  - 55

1( 1   

2 (2  

3 (3  

4 (4  

  شناسی  کشی ـ مناظر و مرایا ـ حجم هندسه ـ رسم فنی ـ نقشه

منشور، مخـروط و  مکعب، هرم، (ي احجام  هندسه -ي احجام هندسه

  )کره

  کشی معماري نقشه -تصاویر موازي -پرسپکتیو

A
D

E

B

C
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   .گیرد شکل می. . . ي  بینیم که در حول محور دید ما با زاویه ي مخروطی می ما جهان پیرامون خود را در محدوده - 56  *

1 (30  2(45  3(60  4(75  

 .شوند هاي ترسیمی در وجوه مکعب مربع، همانند یکدیگر دیده می تمام دایره. . . در تصاویر  - 57

  ابلیک) 4  متریک دي) 3  ایزومتریک) 2  متریک تري) 1

 .هاي آن به جاي چندضلعی، دایره است ت با این تفاوت که قاعدهاس. . . استوانه، شکلی فضایی مشابه  - 58

  منشور) 4  هرم) 3  کره) 2  مخروط) 1

 .)باشد متر می ها به سانتی اندازه(؟ نیستکدام مثلث کار در آشپزخانه، داراي طرح مناسبی  - 59

  

1 (    2 (  

  

  

  

3 (    4 (  

  

  

  

 . . . توان گفت  می زیري  در مورد نقشه - 60

  .ي اضافی وجود دارد اندازهدر نقشه یک ) 1

  .ها ندارد نقشه اشکالی از نظر اندازه) 2

  .قابل تعیین نیست R20مرکز ) 3

  . نقشه یک اندازه کم دارد) 4

  یک از موارد زیر هستند؟ دامگر ک به ترتیب از راست به چپ بیان HLو VP،PPدر مبحث پرسپکتیو، - 61

  ي تصویر، خط افق ي گریز، پرده نقطه) 2  ي گریز ي تصویر، نقطه خط افق، پرده )1

 ي دید ناظر ي گریز، خط افق، نقطه نقطه) 4  ي گریز ي دید ناظر، نقطه خط افق، نقطه)3
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 هاي زیر است؟ یک از گزینه ش سطح جانبی این منشور، کدامگستر. هایی برش خورده، ترسیم شده است ، دو نماي یک منشور که با صفحهزیردر شکل  - 62  *

  

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

  گذاري شده است؟ کدام شکل، درست اندازه - 63

  

1 (    2 (  

  

  

  

3 (    4 (  

 

 .نامند می. . . هاي چند طبقه را  پالن طبقات مشابه در ساختمان - 64

  وقعیتپالن م) 4  پالن افقی) 3  پالن تیپ) 2  پالن توپوگرافی) 1

 مساحت سطح مکعب کدام است؟. است 3تواند در یک مکعب قرار بگیرد، اي که می ترین کره شعاع بزرگ - 65

1 (288   2 (216   3 (180   4 (144   

  ي تیرهاي عمودي مساوي باشد، تیر سوم باید در کدام نقطه قرار بگیرد؟ هاگر فاصل - 66

1(A  

2(B  

3(C  

4(D  
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*  

در کدام روش ترسیم تصاویر موازي، تغییر مقیاس - 67
2
  وجود دارد؟ 3

  کاوالیر) 4  ایزومتریک) 3  کابینت) 2  جنرال) 1

 ي کامل بسازد؟ کند تا یک کره را پر می زیرکدام حجم زیر، حجم  - 68

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

   .کنیم استفاده می. . . و از تصویر مرکزي در ترسیم . . . در ترسیم  از تصویر قائم  - 69

  پرسپکتیوها -طع نماها و مقا) 2    ها پالن -نماها ) 1

  مقاطع -ها  پالن) 4    نماها -پرسپکتیوها ) 3

 . . . به جزها درست هستند،  موارد ذکر شده در تمام گزینه - 70

  هاي متخصص، در کار ساخت یک بنا ي واسط گروه حلقه: نقشه) 1

  معماري، سازه، تأسیسات، برق و مخابرات: هاي الزم براي ساخت یک بنا نقشه) 2

  هاي تهویه و تجیهزاتی مانند آسانسور معرف سیستم: ههاي ساز نقشه) 3

  هاي ساختمان کشی ي سیم براي شناساندن نحوه: هاي برق و الکتریک نقشه) 4

  

  خالقیت تصویري و تجسمی

  

  شود؟ دریافت می زیرکدام مفهوم به طور ویژه از حجم  - 71

  بیان مردمی) 1

  آفرینی تنوع) 2

  خودکاري سازه) 3

  گرایی منع مصرف) 4

 -مکاتب گرافیک -شناسی سبک -فنون بصري - درك تصویر

  شناسی نشانه

  تا ابتداي وحدت در کثرت 6  و فصل 5ي فصل  ادامه :2هنر   کارگاه

  تا انتهاي کتاب 3ي فصل  ادامه :2طراحی 

  تا انتهاي کتاب 3صل ي ف ادامه :1سازي  حجم 

  تا انتهاي کتاب 3ي فصل  ادامه :کارگاه نقاشی

  تا انتهاي کتاب 5فصل : خط در گرافیک
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*  

  است؟ نادرستي تصویر مقابل  کدام گزینه درباره - 72

   ي فیگور توجه به فرم باالتنه )1

  نظر با تیره گرفتن چهره ودن شخصیت موردمعام ن) 2

  هاي رنگی  طراحی با گچ) 3

  ساختن طرح دقیقی از پارچه ) 4

  گردد؟  می بصري و اهمیت توجه نوعی ایجاد در پوستر مقابل، کدام گزینه موجب - 73

  ع عناصر در مرکزتجم) 1

  زدگی حروف بیرون) 2

  کارگیري اختصار به) 3

  فضاي مثبت و منفی) 4

  در تصویر مقابل مشهود است و تکنیک اجرایی آن کدام است؟» تعادل«کدام نوع از  - 74

  دکوالژ -ناپایدار) 1

  اسمبالژ -نامتقارن) 2

  کالژ -ناپایدار) 3

  دکوپاژ -نامتقارن) 4

   مشهود است؟» گوستاو کلیمت«و » ویلیام بلیک«نرمندانی چون تأثیر کدام موارد در آثار ه - 75

  هاي آفریقایی ها و پیکره ماسک) 2  هاي ایرانی ها و ریتم نقاشی منحنی) 1

  هاي ژاپنی و چینی نقاشی) 4    هاي آشوري و مصري پیکره) 3
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  منجر به ایجاد کدام موارد شده است؟ مقطع و تیره کارگیري خطوط در تصویر مقابل، به - 76

  کنتراست -حرکت) 1

  هماهنگی -بافت) 2

  تکثرگرایی -تقابل) 3

  تعامل -ریتم متوازن) 4

 یک موجب قدرت بصري موضوع اصلی شده است؟  در تصویر مقابل، کدام - 77

  گیري از فضاهاي خالی وسیع بهره) 1

 زمینه تکرار یکنواخت در پس) 2

  تأکید بر خطوط قوي در چهره  )3

  ایی ها در روشن قرارگیري زن) 4

  تصویر مقابل اثر کدام هنرمند است و با چه تکنیکی کار شده است؟  - 78

  رنگ و روغن  -اندرو وایت )1

  رنگ و روغن  -لوسین فروید) 2

  آکریلیک  -اندرو وایت) 3

  آکریلیک  -لوسین فروید) 4

  ؟ شود نمیدر تصویر مقابل کدام عامل یافت  - 79

  توازن) 1

  تأکید) 2

  تداوم) 3

  تلویح) 4
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*  

 هاي نهایی حاکی از چیست؟ ي تصویر مقابل، فرم در آنالیز و تجزیه - 80

  . گر التهاب و ناآرامی است ها مثلثی و بیان غالب فرم) 1

  .هاي متقاطع و مورب که نشان از شکنندگی دارد فرم) 2

  .گر ایستایی و مقاومت است ها عمودي و بیان غالب فرم) 3

  .ایی و حرکت داردهاي مورب تصویر که نشان از پوی فرم) 4

 شود؟  در تصویر مقابل چه ترکیبی دیده می - 81

  متمرکز) 1

  متقاطع) 2

  اسپیرال) 3

  منتشر) 4

  تصویر مقابل معرف پیدایش کدام گرایش هنري است؟  - 82

  کنستراکتیویسم) 1

  دادائیسم) 2

  کینتیک آرت) 3

  پاپ آرت) 4

 کدام گزینه، مبین ویژگی حجم مقابل است؟  - 83

  صور طبیعیگزینی از  زبده) 1

 وار رمانتیک و اندام) 2

  تجسم صور اساسی و عام) 3

  کالسیک و هندسی) 4
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 کدام فن بصري در تصویر مقابل مشهود است؟ - 84

  قرینگی قرینه در بی) 1

  تقارن) 2

  تعادل ناپایدار) 3

  توازن ) 4

 تري ایجاد کرده است؟ ي بیش در تصویر مقابل کدام عامل، جاذبه - 85

  نی با نگرش فوتوریستی کنتراست تیرگی و روش) 1

  تقسیمات متعادل و موازي با نگرش ناتورالیستی) 2

  تعادل متقاطع و مرکزي با نگرش سوررئالیستی) 3

  استفاده از نورسنجی صحیح با نگرش رئالیستی) 4

  تواند مفهوم تصویر مقابل باشد؟ یک می کدام - 86

  براي گرگ دنبه بردن و براي میش ضجه زدن) 1

  وشت کشیدناز دهان گرگ، گ) 2

  گرگ در لباس میش) 3

  آب خوردن جا هم از یک گرگ و میش با) 4

 طرح مقابل مربوط به کدام موضوع است؟ - 87

  ي باهاوس سرگذشت مدرسه) 1

  شهرسازي به شکل مربعی در عصر باستان) 2

  معماري در نظریات سبک داستیل) 3

  سیسم آثار نقاشی پیت موندریان و سبک نئوپالستی) 4
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*  

  در ارتباط با تصویر مقابل صحیح است؟ کدام مفهوم - 88

  اضمحالل) 1

  تردید   )2

  امید) 3

  هجران) 4

 ؟ نیستصحیح » میله«ي تصویر مقابل اثر  کدام گزینه درباره - 89

  ي سه زن به مثابه تالش و کار کمرشکن  هاي خمیده تکرار شکل) 1

 هاي توصیف موضوع هاي انتزاعی نقاشی به حد ارزش اهمیت ارزش) 2

  دهنده به ارزش اخالقی کار طرح کردن اشارتی تسلیم  )3

 گري احساساتی مستحیل شدن بازنمایی موضوع در روایت) 4

  ها در آثار رامبراند صحیح است؟ گزینه در مورد ویژگی اندام  کدام - 90

  ها در حال حرکت و تغییر نمود اندام) 1

  ها نامتعارف بودن وضعیت و شکل اندام) 2

  ها و عوامل دیگر امیکسان بودن ارزش اند) 3

  هاي مختلف نور بندي تأکید بر روي پیکره بر اساس درجه) 4

  

  خالقیت نمایشی

  

خواهـد بـه مخاطـب بگویـد کـه       مستندساز مـی یک از انواع فیلم مستند،  در کدام - 91

  است؟ ساختن به متعلق امري و سینمایی عمل یک محصول سینماییواقعیت 

    مستند اجرایی )2  مستند انعکاسی) 1

  اي مستند مشاهده) 4  مستند شاعرانه) 3

  سینما

  8تا  6هاي  فصل :کتاب اصول و مبانی طراحی صحنه

هـاي   از ابتداي انواع شخصیت 4فصل  :طراحی شخصیت در پویانمایی

  5داستان و فصل 

  6و  5هاي  فصل :ه هنرجوي انیمیشنکتاب همرا

مستندسازي، آشنایی با سـینماي داسـتانی    :کتاب سبز خالقیت نمایشی

  )20و  19هاي  فصل(ایران، سینماي ملل 

  )مباحث مرتبط( 14و  13، 9هاي  فصل :کتاب آبی خالقیت نمایشی
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  گیرد؟ در کدام آثار سینماي ایران، شرایط اجتماعی موجود آن روز، از جمله پلیس مخفی شاه، مورد انتقاد قرار می - 92

  » هاي بلند باد سایه«و » ي مینا دایره«) 2    » گاو«و » طوقی«) 1

  »جان بی  طبیعت«و » بلوچ«) 4    »کچل حسن«و » تا بی«) 3

 ي گلدن گلوب شدند؟ هاي ایرانی به ترتیب، موفق به کسب نخل طالي کن براي بهترین فیلم و جایزه م فیلمکدا - 93

 طعم گیالس -فروشنده) 2    جدایی نادر از سیمین -فروشنده) 1

  فروشنده  -طعم گیالس) 4  جدایی نادر از سیمین -طعم گیالس) 3

در کنار هـم قـرار داده   هاي طبیعت به همراه موسیقی  ، زندگی مردم در سراسر دنیا و شگفتیختلفهاي م از کشور هایی در این مستند بدون گفتار، فیلم« - 94

  توضیحات یادشده مربوط به کدام فیلم است؟» .ستا  شده

  )Human(انسان  )The Thin Blue Line(  2(خط باریک آبی ) 1

  )Samsara(سامسارا ) Grizzly Man(    4(مرد گریزلی ) 3

   ؟نیستپذیر  کستن خط فرضی در تدوین تداومی، امکاندر کدام حالت، ش - 95

  ي در یا روي پلکان هایی مثل آستانه در محل) 1

  ایجاد محور کنش جدید با عبور بازیگر از خط فرضی) 2

  گرفتن یک نما از روي خط و استفاده از آن به عنوان نماي انتقالی) 3

  .وجود آمدن است اي که کنش در حال به عبور در صحنه) 4

 اثر دیوید سالینجر است؟» فرانی و زویی«کدام فیلم ایرانی، اقتباسی از  - 96

 ) مهرجویی(پري ) 4  )سجادي(جنایت ) 3  )مؤتمن(هاي روشن  شب) 2  ) مهرجویی(سارا ) 1

  دانند؟  می سیاسی ي کننده هاي جدي، پرهیجان و در عین حال سرگرم استاد بزرگ خلق فیلمکدام فیلمساز را  - 97

 روي اندرسون) 4  کوستا گاوراس) 3  بال تار) 2  وروفسوکالکساندر ) 1

 در خلق سینما وریته متأثر از کدام فیلمسازان بود؟» ژان روش« - 98

  هانسترا -فالهرتی) 4  مارکر -ژرژ فرانژو) 3  ورتوف -فالهرتی) 2  هانسترا -مارکر) 1
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 ي کدام اثر است؟تصویر مقابل، ماکت طراحی صحنه - 99

  یونسکو -کرگدن ) 1

 مترلینگ -ي آبی  پرنده) 2

  چخوف -باغ آلبالو ) 3

  استریندبرگ  -پدر ) 4

  است؟» فلینی«ي  ساخته» هشت و نیم« از  طنزگونه يتقلید» وودي آلن«کدام فیلم  - 100

  رز ارغوانی قاهره) 2    هانا و خواهرانش) 1

  هاي داخلی صحنه) 4    خاطرات استارداست) 3

 دانند؟ کدام فیلمساز را رهبر انقالب دیجیتال در سینما می - 101

  برتون ) 4  لینچ) 3  فینچر) 2  لوکاس) 1

اش ایسـتاده اسـت، بدهـد کـدام عامـل      ، رومئو بخواهد شاخه گلـی را بـه ژولیـت کـه در تـراس خانـه      »رومئو و ژولیت«نمایش  اي ازاگر در صحنه - 102

 یابد؟بندي، اهمیت می ترکیب

  مقیاس) 4  کنتراست) 3  هماهنگی) 2  تعادل ) 1

   ي خواب و رؤیا است؟ هاي زیر درباره یک از فیلم کدام - 103

  ایناریتو -بابل ) 4  نوالن -ممنتو ) 3  ناریتوای – گرم 21) 2  نوالن -تلقین ) 1

  ؟ نیستکدام فیلم سینمایی ایرانی، اقتباسی  - 104

  بهنام بهزادي  –وارونگی ) 2    بهرام توکلی  –بیگانه ) 1

  مسیحی واروژ کریم –تردید ) 4    علی مصفا –آخر   ي پله) 3

 رو از کدام نوع تعادل، استفاده شده است؟ در تصویر روبه - 105

  محوري) 1

  شعاعی )2

  متکثر) 3

  نامرئی) 4
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فهمد پدرش از بیماري او به عنـوان مـواد و مصـالح یـک رمـان       پریش می اي که دختر روان ، در صحنه»برگمان«اثر » چون در یک آیینه هم«در فیلم  - 106

 کند، استفاده از موسیقی بر کدام مورد تأکید دارد؟ استفاده می

  درحقارت هدف پ) 2    عظمت و دلسوزي نگاه پدر) 1

  حقارت نگاه دختر) 4    عظمت و روح بلند دختر) 3

 دهد؟ تصویر مقابل، طراحی پوستر کدام فیلم را نشان می - 107

  انگیزهشت نفرت) 1

  ماجراي نیمروز) 2

  خوب، بد، زشت) 3

  روزي، روزگاري، در غرب) 4

 ؟نداردهاي زیر، مضمون دینی  یک از فیلم کدام - 108

  )مالیک(درخت زندگی ) 2    )اسکات(قلمرو بهشت ) 1

  )کاپوال(اینک آخرالزمان ) 4    )خودوروفسکی(کوه مقدس ) 3

  زند؟  تري رقم می تر مخاطب با سوژه شده و بیان ذهنی پنداري بیش ذات دوربین در کدام شرایط، موجب افزایش هم - 109

  )POV(به صورت نماي نقطه دید ) 2  نزدیک شدن به سوژه با زوم به جلو ) 1

  )دالی این(حرکت رو به جلوي دوربین ) 4  ي مورب دوربین نسبت به افق زاویه) 3

هاي آثار کدام  هاي طوالنی، دوربین ثابت با ارتفاع کم، میزانسن ساده و بدون دکورهاي عظیم و نماهایی بدون حضور انسان، ویژگی سکانس - 110

 فیلمساز است؟

  آنتونیونی) 4  اوزو ) 3  پولوسآنجلو) 2  کوبایاشی) 1

 خالقیت موسیقی

  

  رسیم؟ می دستگاهی چه گام به کنیم، »سري« را »دورین ال« ششم ي درجه چنانچه - 111

   نوا )2    گاه پنج راست )1

  شور) 4    همایون) 3

شناسـی ـ تئـوري موسـیقی غربـی و ایرانـی ـ         فرم

  سازشناسی ایرانی

گـذاري   شناسـی و نـام   فـاهیم فـرم  شـناخت م (شناسـی   فرم -

  )هاي موسیقی غرب فرم

  هاي موسیقی غربی و کلیسایی گام -

  فواصل، تعاریف و مدشناسی موسیقی ایرانی -

  )سازهاي نواحی(سازشناسی ایرانی  -

  2 فصل: سازشناسی ایرانی 

  کتاب کل: مبانی نظري و ساختار موسیقی ایرانی 

  5 فصل: موسیقی سازمان سنجش 
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 هاي موسیقی ایرانی است؟ یک از دستگاه کُرن متعلق به کدام کُرن، سل بمل، ر نماي سی مایه - 112

 چهارگاه دو) 4  چهارگاه فا) 3  همایون فا) 2  شور فا) 1

  است؟ نشدهدرستی معرفی  کدام فرم موسیقی به - 113

  ضربی رقص لهستانی و سه: ساراباند) 2  رقص مذهبی با متر دوتایی: پاوان) 1

  رقص فرانسوي با تمپوي معتدل: گاوت) 4  رقص تند ایتالیایی با متر ترکیبی: تارانتال) 3

  زینه است؟تعریف زیر مربوط به کدام گ - 114

  »).B(و بیان متقابل ) A(بیان اصلی : اثري که به دو بخش تقسیم شده باشد«

  تنوس) 4  باینري) 3  ترنري) 2  دوئت) 1

  ؟نیستصحیح » فوگ«ي  کدام مورد درباره - 115

  .فونیک و در نتیجه فاقد تم اصلی است فوگ اثري است پلی) 1

تر از فرم آن مورد توجـه   سازي بیش ي تکنیک آهنگ منزله هاي بعدي فوگ به ر دورانرواج اصلی فرم فوگ در دوران باروك بوده است، اما د) 2

  .قرار گرفت

  .شود هاي مستقل، اغلب یک پرلود یا توکاتا اجرا می قبل از فوگ) 3

  .گیرد تر از پنج صدا را در بر نمی تر نوشته شود اما اغلب بیش تواند براي دو صدا یا بیش فوگ می) 4

   در پارتیتور چیست؟» بمل سی«ي بخش ترومپت  باشد، تونالیته» بمل ماژور سی«اي براي ارکستر  چه قطعه چنان - 116

  دو ماژور) 4  بمل ماژور سی) 3  بمل مینور سی) 2  البمل ماژور) 1

  چیست؟» ریتورنلو«و » روندو«تفاوت  - 117

  .گردد یهاي متنوع ارائه م در ریتورنلو تم اصلی در تنالیته) 2    .تر است ریتورنلو کوتاه) 1

  . ریتورنلو چندموومانی است) 4    .فونیک دارد روندو بافت پلی) 3

  تواند باشد؟ کدام می» بمل، دو بمل، البمل، سی سل«تتراکورد  - 118

  تتراکورد دوم لوکرین –تتراکورد اول لیدین ) 2  تتراکورد دوم دورین –تتراکورد اول میکسولیدین ) 1

  تتراکورد دوم میکسولیدین –تتراکورد اول لیدین ) 4  یکسولیدینتتراکورد دوم م –تتراکورد اول لوکرین ) 3
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  کدام دو گام داراي یک سرکلید هستند؟ - 119

  دو ماژور –می مینور ) 2    دیز مینور سل –می ماژور ) 1

  بمل ماژور سل –بمل مینور  می) 4    سل مینور –بمل ماژور  می) 3

 هاي زیر است؟ یک از گروه ساز عاشیقی قوپوز جزء کدام - 120

  کوردوفون) 4  ایروفون) 3  ممبرافون) 2  ایدوفون )1

  متعلق به کدام منطقه است؟» بینجو« - 121

  کردستان) 4  هرمزگان) 3  بلوچستان) 2  خراسان) 1

   آذربایجان چه نوع سازي است؟» گارمون« - 122

  دار هواصداي مقید زبانه) 2  اي ي پیاله هواصداي مطلق با دهانه) 1

  اي ي پیاله داي مقید با دهانههواص) 4    دار هواصداي مطلق زبانه) 3

  اي وجود دارد؟ چه فاصله» گاه سه«بین درجات دوم و چهارم درآمد  - 123

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

  در موسیقی قدیم ایران به چه معنایی بوده است؟» ایقاع« - 124

  ریتم ) 4  کوك) 3  سرعت) 2  ضرب) 1

  میشی است؟داراي چه نوع ق» باالبان« - 125

  اي پیاله) 4  دو زبانه) 3  زبانه تک) 2  بدون زبانه) 1

  گردد؟ می ارائه »شور« ي درجه کدام روي بر »شهناز« - 126

  دستگاه شاهد باالي پنجم) 2    دستگاه شاهد باالي چهارم) 1

  دستگاه شاهد باالي هشتم) 4    دستگاه شاهد باالي سوم) 3

 ي چندم همایون است؟ شاهد اصفهان درجه. ندشبیه به هم هست» همایون«و » اصفهان«مد آواز  - 127

  ششم) 4  پنجم) 3  سوم) 2  چهارم) 1

  شود؟ می ظاهر بخش کدام از بعد »رپریز« معمول، »سونات - آلگرو« یک در - 128

  کُدا) 4  فوگاتو) 3  اکسپوزیسیون) 2  دولُپمان) 1
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   چه سازي است؟» اسنردرام« - 129

  ع صوتی معینو داراي ارتفا) ممبرانوفون(صدا  اي پوست کوبه) 1

  و بدون ارتفاع صوتی معین) ممبرانوفون(صدا  اي پوست کوبه) 2

  و داراي ارتفاع صوتی معین) ایدیوفون(صدا  اي خود کوبه) 3

  و بدون ارتفاع صوتی معین) ایدیوفون(صدا  اي خود کوبه) 4

 کدام است؟ ،در سرکلید »دیز«گام مینوري با پنج عالمت  »سانسیبل«نت  - 130

  فا دیز) 4  دیز فا دوبل  )3  دیز دوبل ر) 2  ر دیز  )1

  

  واص موادخ

  

  است؟ نادرستي اسیدهاي دباغی  کدام گزینه درباره - 131

  .این اسیدها جزء اسیدهاي ضعیف هستند) 1

  .شود ها از آن استفاده می ي آستري آید که در تهیه دست می از ترکیب این اسیدها با بازها، نمک فلزاتی به) 2

  .آید دست می با آمونیاك مخلوط شوند، یک نوع رنگ سبز به چه این اسیدها چنان) 3

  .توان در گیاهان زیادي یافت این اسیدها را می) 4

  حالل اصلی فلز سرب کدام است؟ - 132

  اسید اگزالیک) 4  جوهر لیمو) 3  جوهر شوره) 2  جوهر سرکه) 1

  باشد؟ ، نام تجاري کدام چسب طبیعی آلی حیوانی می»سرتوس« - 133

  زیین) 4  کازئین) 3  ماهی سریشم) 2  ژالتین) 1

 کلروفنات سدیم براي جلوگیري از فساد چه نوع چسبی کاربرد دارد؟ تري - 134

  چسب سوژا ) 4  سریشم ماهی) 3  گلوتن) 2  سریشم معمولی) 1

  است؟ نادرستي کلیشه و گراوور  کدام مورد درباره - 135

  .تر است زمان اسیدکاري در کلیشه بیش) 1

  .ایجاد کردروشن  توان سایه با کلیشه می) 2

  .اي است در گراوور ترام نقطه) 3

  .توان استفاده کرد ي کلیشه از آلیاژهاي مس می در تهیه) 4

برهـا ـ    هـا و رنـگ   داري ـ چوب ـ حالل   مرمت و موزه

  ها کننده ها و پاك چسب ـ شوینده

  داري بررسی نکات مرمت و موزه

  ها شناخت انواع چوب و کاربرد آن

هـا و صـنایع   هـا، اسـیدها، باز   هـا، حـالل   کننده ها و پاك شوینده

  تصفیه
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  چوب چیست؟» عسلی شدن  شانه«منظور از  - 136

  خشک شدن خیلی سریع و غیر یکنواخت چوب ) 1

  کشیدگی شعاعی، مماسی و طولی در اثر خشک شدن  اختالف در هم) 2

  هاي چوب  شدن سلول به هم خوردن یا لهیده) 3

  هاي داخلی در چوب  ها و ترك به وجود آمدن سوراخ) 4

 ها بهبود یافته، کدام است؟ ترین ماده براي مرمري ساختن اشیاء گچی که استحکام آن مناسب - 137

  محلول اسید اُگزالیک) 4  پودر بوراکس) 3  پارافین و موم) 2  سریشم) 1

  توان استفاده کرد؟ ز موارد زیر مییک ا گیري کاغذهاي تاریخی از کدام براي لکه - 138

  اتیلن پلی) 4  هیپوکلریت) 3  استات سلولز) 2  مانیتول) 1

 هاي زیر مربوط به کدام اسید است؟ ویژگی - 139

هـاي گـچ، آهـک و سـیمان روي      از این اسید براي برطرف کردن لکه. نامند می» گالسیال«ترین اسید ضعیف است که نوع خالص آن را  معروف«

  ».شود یچوب استفاده م

  اسید نیتریک) 4  اسید کلریدریک) 3  اسید استیک) 2  اسید سیتریک) 1

  ؟نیستي صابون  هاي زیر، از مواد افزودنی براي تهیه یک از گزینه کدام - 140

  هاي نباتی روغن) 4  مواد سلولزي) 3  کلوفان) 2  فسفات سدیم) 1
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  درك عمومی هنر

  

 )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 1

  )138و  137ي  ها تاریخ هنر جهان، صفحه(

قـرار   هنري هاي رشته سایر با ارزش هم و یافته اي ویژه جایگاه عکاسی معاصر، هنر در

 مرزي و حد هنرها دیگر و عکاسی هنر بین کامپیوتري امکانات کمک به .است گرفته

 سرگرمی ي جنبه و مردمی جذابیت دلیل به عکاسی و یدئوو ي رسانه دو. ندارد وجود

 از یکـی . اسـت  گرفتـه  قـرار  جدیـد  هنـر  مورد اسـتقبال  آن انتقال و نقل سهولت و

 بـا  را رادیولـوژي  هـاي  که عکـس  است »دوکادنه« عکاسی، در مدرن پست هنرمندان

 وجود هب و نقاشی عکاسی از ترکیبی و زند می رنگ افراد شخصی هاي ویژگی به توجه

  .است آورده

 بصـري،  وسـایل  چیـدمان  بـا  کـه  اسـت  هنرمنـدي » پایک جوم نام«: »1«ي  گزینه

 ارتباط وسایل تسلط خود، انتقادي یا طنز نگاه با کند و می ایجاد را جالبی هاي حجم

  .دهد می نشان انسان زندگی بر را جمعی

 در را ناهماهنگهاي  روش و مواد مدرن، پست ي دوره هنرمندان اغلب: »3«ي  گزینه

 و سر ها نشانه با تر بیش مدرن ساز پست پیکره و نقاش معمار،. برند می کار به آثارشان

 گذشته هاي دوره هنري هاي شیوه و ها سبک اساطیر، از نمادها، رو همین از دارد، کار

» فیلیـپ جانسـون  «سـاختمان سـونی اثـر    . بـرد  می بهره نیز روزمره عالئم از و حتی

  .شده است گرفته الهام قدیمی کمد یک از که است مدرن پست اريي معم نمونه

 بازگشت هاي جدید به هنر، نوعی مدرن، در تقابل با نگاه در عصر پست: »4«ي  گزینه

 بـر  پافشـاري  جـاي  بـه  کـه  است آمده وجود کالسیک به هاي ارزش و موضوعات به

 ارائـه  آثار خود رد را هاي کالسیک ارزش دارد تالش معاصر، شهري زندگی ژولیدگی

بـا   را ایتالیـایی  نوجوان دو» نقاشی ریشه«در اثر خود » برتوچی«به طور مثال، . دهد

 روم کالسـیک  هـاي  سـنت  بـه  بازگشتی تا دهد می نشان ایتالیا ي نقشه ي زمینه پس

  .باشد باستان

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

  )96 -سراسري (  »1«ي گزینه - 2

  )هاي هنري سبک -آزاد منابع(

 و ي لفـافی  ي مجسـمه  کننده ابداعطراح و نقاش متولد بلغارستان،  »یاواچف کریستو«

ی کـه از  یهـا  به سبب طرحکریستو . است محیطی هنر ي حوزه در برجسته شخصیتی

طریق لفاف کردن بناهاي عمومی و استتار مناظر طبیعی اجـرا کـرده اسـت، شـهرت     

شـان را مرمـوز و مشـکوك     کند تا جداشـدگی  بندي می بسته او اشیاء مختلف را. دارد

  .جلوه دهد

 ي ایـده  از گیـري  بهـره  بـا  بعداً. کرد می امرارمعاش نگاري چهره راه از ابتدا در کریستو

 بـا  او بنـدي  بسـته  کـار . پرداخت پالستیک و پارچه در اشیا کردن لفاف به ،»ري من«

 خودروهـا،  درختـان،  تـدریج  بـه  و شـد  شـروع ) رنگ هاي قوطی مثالً( کوچک اشیاي

 هـاي  پـروژه . در برگرفـت  هـم  را طبیعـی  ي منظـره  از هایی بخش حتی و ها ساختمان

 ي تهیه ي محل، مطالعه سازي، آماده. اند شده اجرا کلود ژان مشارکت با عموماً او عظیم

 نـد فرآی از بااهمیتی ي مالی، مرحله حامیان یافتن همه، از تر مهم و ها ماکت و ها نقشه

 )دایرةالمعارف هنر، پاکباز(. است اثر خلق

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

 )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 3

  )125ي    ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 .شـد  شناخته ي بیستم سده در وي کار ارزش که است هلندي هنرمندان از» ورمیر«

 زنـدگی  هـاي  صـحنه  و داخلـی  فضاهاي غلبا و شمارند انگشت و کوچک او تابلوهاي

 سرایی داستان او آثار در .دهند می نشان را روزانه کارهاي هنگام به ویژه زنان روزمره،

  .شود می دیده تر کم

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه - 4

  )115ي   تاریخ هنر جهان، صفحه(

کـارگیري نـور در    مبتکر به» مازاتچو«گرایی در ایتالیا و  سبک طبیعتآغازگر » جوتو«

 .بازنمایی فضا بود

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

 )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 5

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

ي چشـم تأکیـد    ها بر احساس آنی حاصل از تصـویر شـیء بـر شـبکیه     امپرسیونیست

ها با نشاندن  آن. اند از این طریق، به تعبیري تازه از دنیاي مرئی دست یافته اند و کرده

احساس بصري به جاي تصویر عینی و با ثبـت نمودهـاي گـذرا بـه عـوض بازنمـایی       

مایـه و در نتیجـه بـه     چیزهاي شناخته شده، نقاشی را به سمت تفسیر ذهنـی نقـش  

  )زبان نو، پاکباز وجوي در جست. (سوي تقلیل اهمیت موضوع، سوق دادند

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

  )نوید میرصادقی(  »2«ي گزینه - 6

 )106ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (
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در این اثر، طـرح متقـارن و   . است» رافائل سانتسیو«اثر » مکتب آتن«نقاشی دیواري 

اثـر  » شـام آخـر  « ي هـا بـه شـیوه    متمرکز صحنه و وابستگی متقابل معماري و پیکره

نمـایی، گنبـد    با معماري باشکوه، عمـق » رافائل«پردازي  اما صحنه. است» داوینچی«

  .سزایی دارد اي در عظمت این ترکیب، سهم به هاي گهواره رفیع و طاق

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

 )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 7

  )122ي   تاریخ هنر جهان، صفحه(

کالسـیک   سـنت  از متـأثر  بنـا  ایـن . اسـت  باروك باشکوه معماري آثار از» لوور کاخ«

جدیـدي بـود کـه در معمـاري فرانسـه       ابتکار آن تایی دو هاي ستون اما است باستانی

  .رواج یافت

 کنـد،  مـی  متمـایز  پیشـین  هـاي  سده از را »وار رومی« معماري چه آن: »2«ي  گزینه

 بـا  کلیسایی معماري این. است غربی اروپاي ط مختلفنقا در کلیساها تعداد افزایش

 آجر و سنگ مصالح از استفاده و )دیوارهاي قطور(سنگین  بندي استخوان رومی، تاق

  .شود مشخص می کلیسا بلند هاي برج ساخت و چلیپایی ي نقشه با

 استفاده هاي مخروطی، برج بلند، ارتفاع »گوتیک« معماري ي مشخصه: »3«ي  گزینه

 متنـوع و  و بلنـد  هاي پنجره از گسترده ي استفاده سبک، اسکلت جناغی، هاي قتا از

  .بود ها نورگیر و ها پنجره در منقوش هاي شیشه  نصب

 فلورانس اهل »فیلیپو برونلسکی«، »رنسانس« ي دوره معماري پیشگام: »4«ي  گزینه

 طـور  بـود بـه  ن مایل چون .کرد آغاز فلورانس در سازي تندیس با را خود کار وي .بود

 رفت روم شهر به ها آن نزدیک ي مشاهده براي کند، احیا را باستانی معماري سطحی،

 این شد متوجه و آورد دست به را رومی بناهاي دقیق هاي اندازه نخستین بار براي و

 مطالعـات  براسـاس  هستند و سرانجام متناسب هماهنگ و با هم کل و جزء در بناها

 بـه  همـاهنگی  موسیقی، در ریاضی که تناسبات همان« کرد اعالم اي نظریه در خود،

 راز معمـاري  کـه  شد معتقد وي .»شود فرما حکم نیز معماري در باید آورد، می وجود

 وي .است صحیح بر اعداد مبتنی و ساده تناسباتی یعنی درست، تناسبات تنظیم در

. گرفت کار به خود کارهاي در را معماري از این عناصري باستان، معماري شناخت با

 اش زمانـه  مـردم  نیازهـاي  بـا  و فهـم  قابـل  و ساده را روم و باشکوه یونان معماري او

  .سازگار کرد

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

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه - 8

  )137ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

احیـاي  (سیسـم نـو    کالسـی  ي سبک ترین نماینده توان مهم را می» ژاك لویی داوید«

 آمیـز نمایی اغراقژرف از تا کرد کوشش خود آثار در داوید. دانست) هاي رومی ارزش

او با  .کند پرهیز بود، همراه اينقطهپرسپکتیو یک بر شدید تأکید با که قبل، ادوار در

 با» سوگند هوراتی«ي زمینه، بر موضوع اصلی تأکید کرده و در پرده تیره کردن پس

 موضـوع  سـوي  بـه  را تماشـاگر  چشـمان  سو یک ها ازستون میان فضاي کردن یرهت

بـر   تأکیـد  براي سوي دیگر و از کندمی هدایت – واقعه یک روایت یعنی – اصلی کار

  .شودنمایی میژرف القاي از مانع امر این

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

 )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 9

  )هاي هنري سبک -ع آزادمناب(

ي جنـبش فوویسـم، فعالیـت     تنها در زمینـه » آپولینر«هاي ذکر شده،  در میان گزینه

  . نداشت

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

  )95 -خارج از کشور (  »1«ي گزینه -10

  )سینماي ایران -منابع آزاد(

. داننـد  ، نزدیک مـی »دسیکا«و » راي جیت«اغلب منتقدان، سینماي کیارستمی را به 

هـاي ایـن کـارگردان ایرانـی      به نظـرم فـیلم  «: ي کیارستمی گفته درباره» کوروساوا«

کـنم   پیشـنهاد مـی  . توانند احساسات مرا بیـان کننـد   کلمات نمی. العاده هستند خارق

راي کـه   سـاتیا جیـت  . گـویم  شـوید چـه مـی    هایش را ببینید و بعد متوجـه مـی   فیلم

کـنم   هاي کیارستمی خدا را شکر مـی  احت شدم اما با دیدن فیلمدرگذشت خیلی نار

  ».که جایگزینی براي او پیدا کردیم

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

 )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -11

  )116و  114، 113هاي   ، صفحه2عکاسی (

 یـک  در هـوا  حبـاب  جهان بـا  هاي قاره تصویر از خالق در تصویر داده شده، ترکیبی

 هـاي  روش فتومونتـاژ یکـی از  . تکنیک فتومونتـاژ خلـق شـده اسـت     با قهوه، فنجان

عکـس ایجـاد    چنـد  کـردن  ترکیـب  از در عکاسی اسـت کـه   تأثیرگذار و بسیارجالب

 بیـان مفـاهیم   و تبلیغاتی ي عکاسی زمینه در بسیاري کاربردهاي فتومونتاژ. شود می

 ي دهنده  نمایش معموالً روش این از آمده دست هب تصویرهاي. دارد عکاسی در ذهنی

   .است طنز و توهمی، تخیلی غیرطبیعی، نامأنوس، فضاهاي
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  )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه -12

  )139و  138، 132هاي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

  .ي روکوکو است، از هنرمندان دوره»تامس گینزبارو«

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

 )احمد رضایی(  »4«ي گزینه -13

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

  .است» هانس آرپ«ي بناي سازمان یونسکو، اثر  برجسته نقش

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -14

  )109ي  ، صفحه2عکاسی (

 ایـن  .اسـت  عکـس  کردن مشبک روش تصویر، سطح بر دانه ایجاد هاي روش از یکی

 ناگهـانی  تغییر اثر بر فیلم ژالتین برداشتن تَرَك و ریختن هم به با تر پیش روش که

 افزارهـاي  نـرم  در اکنـون  شـد،  مـی  انجـام  فیلم از ظهور پس یا ظهور مراحل در دما

  .است انجام قابل سادگی به عکس ویرایش

 درجـات  بـدون  سـفید  و سـیاه  تصویرهاي زیاد، کنتراست تصویرهاي: »1«ي  گزینه

 بر معمولی اسالیدهاي یا نگاتیو تصاویر انتقال و کمک چاپ به که هستند خاکستري

  .آمدند می دست به لیت هاي فیلم روي

بـا   کـار  در پیچیـده  هـاي  روش از یکـی  عکس، کردن پوستري تکنیک: »2«ي  گزینه

 روي بـر  نوردهی ي چندگانه مراحل از پس عکس، و رفت می شمار به لیت هاي فیلم

 بـا  تصـویر  چنـدین  آوردن دسـت  بـه  و منفـی  و تصـاویر مثبـت   ي تهیه و لیت فیلم

 مراحـل  از پـس  زیـاد،  دقت بسیار با سرانجام لیت، فیلم روي بر گوناگون هاي غلظت

  .شد می نوردهی عکاسی کاغذ به آگراندیسور دستگاه طریق از چندگانه

 جزئیات تبدیل و تصویر کردن ساده براي لیتوگرافی و چاپ صنعت در: »4«ي  گزینه

 صـورت  بـه  کـه  هـایی  لکه به تصویر ي پیوسته هم به هاي و رنگ خاکستري هاي دانه

 اسـتفاده  تصویر کردن دار بافت دار و دانه روش از رسند، می نظر به منظم و شطرنجی

  .شود می

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

 )احمد رضایی(  »3«ي گزینه -15

  )هاي هنري سبک -ابع آزادمن(

اش سطوح  وي در آثار انتزاعی. یکی از پیشگامان هنر انتزاعی بود» فرانتیشک کوپکا«

 -بر این آثار» گیوم آپولینر«. کار برد گونه کارکرد توصیفی به رنگی تخت را بدون هیچ

، محـتمالً . نهـاد » نقاشـی ارفیـک  «نام  -و دیگران» پیکابیا«، »دلونه«چنین آثار  و هم

وي مـدتی بـا   . گونه را پـیش نهـاد   بندي انتزاعی و موسیقی کوپکا زودتر از دلونه، رنگ

  .همکاري داشت» آفرینش -انتزاع«گروه 

ي بیسـتم اسـت کـه همـواره      ي اول سـده  از هنرمندان آلمـانی نیمـه  » اسکار شلمر«

وي چنـد سـالی در   . کوشید تلفیقی نو از هنـر بصـري، رقـص و تئـاتر پدیـد آورد      می

وي تحـت  . ي این مدرسه را نیز طراحی کـرد  حجاري تدریس کرد و نشانه» باهاوس«

ي خـود را بـه سـاختار     هایش، عالقه قرار گرفت و از نخستین نقاشی» کوبیسم«تأثیر 

هـاي دیـواري و    برجسـته  هـا، نقـش   او در نقاشـی . تصویري و انتظام صوري نشـان داد 

هـا را تـا حـد روابـط مـوزون       پیکرهگرفت؛ و  هایش از مصالح مختلف بهره می مجسمه

، »گانـه  رقـص سـه  «در اثـرش  . کرد هاي توپر و توخالی ساده می سطوح تخت و حجم

محدودیت فضا، حضور . زمان، حرکت و نور متغیر را هم بر سایر عناصر کار خود افزود

انگیـز   بر هاي تیره و روشن، حالتی مرموز و تشویش وار، و تباین سطح پیکرهاي تندیس

  .دهند هایش می قاشیبه ن

به شمار » اکسپرسیونیسم انتزاعی«ترین نمایندگان  ، یکی از برجسته»فرانس کالین«

بعـداً، بـا اثرپـذیري از خوشنویسـی     . وي کارش را با نقاشی پیکرنما آغاز کـرد . آید می

فام بـر   هاي بی تندنگاري با خطوط پهن و رنگ. خاور دور، به نقاشی انتزاعی روي آورد

اندازه سبب شد که او را چون شخصیتی ممتاز در هنـر آمریکـایی    هاي بزرگ روي بوم

  .پس از جنگ محسوب کنند

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

  )علیرضا طباطبایی(  »4«ي زینهگ -16

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

طــرف بــراي کســانی کــه از جنــگ  سِ بــیئیســو، هــاي جنــگ جهــانی اول در ســال

ي تجمـع پناهنـدگان آلمـانی زبـان      ریختند پناهگاه بود و شهر زوریخ بـه نقطـه  گ می

یـک کلـوپ شـبانه بـه نـام       1916ي  در این شـهر، هوگـو بـال در فوریـه    . تبدیل شد

ارا از زامی هنینگـز، مارسـل یـانکو، ژان آرپ و تریسـتان تـ     . برپا کرد »ي ولتر کاباره«

بـراي  » دادا«، لفـظ  1916ر تابستان د. در ابتداي کارش بودند »بال«جمله همکاران 

گانه براي اسب چوبی در  هدادا یک لفظ بچ .نامیدن کار و هدف این گروه برگزیده شد

ي بـزرگ اخـالق طنزپـرداز کـه روي      زبان فرانسه بود که به جاي نام ولتـر، نویسـنده  

  )هنر مدرن، لینتن. (انتخاب گردید ،بود شده کاباره گذاشته
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 )مغانیانمینا دا(  »2«ي گزینه -17

  )153ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

» اي تصـویر آینـه  «ي  واژه» داگرئوتیـپ «فلـزي   هـاى  ورقه به عکاسى، تاریخ اوایل در

 ضـبط  فلـزى  ي ورقه روى مثبت، شکل به روش این از حاصل تصاویر .شد اطالق می

ر تصـاوی  در .شـد  مـى  محسـوب  نسـخه  تـک  و تکثیر نداشـت  امکان رو، این از شد؛ مى

 ثبت براى چند هر داشت؛ وجود دقیقى بسیار صورت به جزئیات بازنمایى داگرئوتیپ،

  .بود نیاز بلندمدتی نوردهى تصویر به

 3 تـا  2 بـه  بـردارى  زمان عکـس » کلودیون مرطوب«ي  با کشف شیوه: »1«ي  گزینه

 اى شیشـه  هـاى  صفحه روى )حساس ي الیه(امولسیون  که شیوه این در .رسید ثانیه

 ایـن . گرفـت  مى انجام بردارى عکس از پس بالفاصله باید ظهور عمل شد، مى کشیده

  .شد مى عکاسان مکانى براى محدودیت باعث نکته

» ژالتین خشک«ي  با طراحی شیوه» ریچارد مدوکس« 1871در سال : »3«ي  گزینه

اي، امکانات بسیاري را براي عکاسان بـه   ي شیشه هاي نقره بر روي ورقه حاوي هالوژن

  .ارمغان آورد

» کالوتیـپ «بـا ابـداع روش   » هنـري فـاکس تـالبوت   «، 1840در سال : »4«ي  گزینه

ي حسـاس بـه نـور را روي     او ماده. پزیتیو شد -موفق به تولید عکس به طریق نگاتیو

» نگـاتیو «کشـید و پـس از نـوردهی و ظهـور بـه تصـویر منفـی         کاغذ مخصوصی می

وي کاغذي دیگـر بـه عکـس نهـایی یعنـی      رسید؛ سپس با نوردهی مجدد آن بر ر می

  .رسید تصویر مثبت می

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

 )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -18

  )نقوش سنتی -منابع آزاد (

هـاي  هـا و گلـیم  است که در قالیچه) گل سیب(ي آلماگل  مایه تصویر، متعلق به نقش

  .روداقوام ترك و قشقایی، به کار می

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه -19

 )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

ي او بـا    آثـار اولیـه  . ي جنبش امپرسیونیسم است هاي برجسته از شخصیت» پیسارو«

او کـه  . هاي ساده مورد توجه منتقـدان واقـع شـد    بندي  هاي مالیم و ترکیب سایه رنگ

ها اثر گذاشـت، خـود نیـز     بود و بر آن» گوگن«و » سزان«هنماي هنرمندانی چون را

را » سـورا «گـذاري   او اسلوب نقطـه . ي پذیرش دستاوردهاي دیگران بود همواره آماده

نقاشی از موضوع واحـد در اوقـات و   » منه«چند سالی به عاریت گرفت و به پیروي از 

ک و اسلوب امپرسیونیسم تا حـد زیـادي   گیري سب شکل. اوضاع مختلف را تجربه کرد

هاي دیگـر   هایش از دو لحاظ با آثار امپرسیونیست اما نقاشی. هاي اوست مدیون تجربه

  :متفاوت است

بنـدي   هاي او با افق رفیع، فضاي فراخ و انباشـتگی رنـگ از ترکیـب    که منظره اول آن

ي دقیـق   ههـاي او نـه فقـط محصـول مشـاهد      تـري برخوردارنـد و دوم، نقاشـی    دقیق

  . ها هم هستند گر کار و زندگی آدم هاي معین در طبیعت، بلکه نمایان موقعیت

  )دایرةالمعارف هنر، پاکباز(

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

 )94 -سراسري(  »4«ي گزینه -20

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

هدف رسـاندن مفهـوم   . آن ي در هنر مفهومی، مفهوم اهمیت دارد و نه چگونگی ارائه

در نتیجـه، کاربسـت   . ي بیـان هرچـه باشـد    ي معین به مخاطب است، وسـیله  یا ایده

هـاي هنـر مفهـومی را     اولـین زمینـه  . هاي هنري متداول نیز امري غیرالزم است قالب

  .مشاهده کرد» مارسل دوشان«توان در آثار  می

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي ینهگز -21

 )109ي  آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

نقش سیمرغ یا سر گـراز محـدود شـده در دوایـر دور مرواریـد، ریشـه در اعتقـادات        

  .شد هاي ابریشمی آن دوران، نقش می مذهبی ساسانیان داشت و بر پارچه

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

 )مونا محمدیاري(  »1«ي ینهگز -22

  )105و  104هاي   تاریخ هنر جهان، صفحه(

 خود نسبی ي سلطه بیزانس نین، ژوستی مرگ از در دوران قرون وسطاي پیشین، بعد

 اقـوام  مهـاجرت  اثـر  بـر  سـرزمین  ایـن  .داد دسـت  از غربی روم یا غربی اروپاي بر را

 و شـدند  غربی مسـلط  اروپاي رب مهاجرین و شد تکه تکه و پاشید فرو اروپایی مختلف

 از هنـر  ایـن . نامیـد  جانورنگـاري  ي شـیوه  را آن تـوان  می که آوردند خود با را هنري

اقـوام ایرانـی سـاکن    ( سکاها طالکاري و لرستان مفرغی اشیاي هنر با بسیاري جهات

 تزئینـی  و هندسـی  هـاي  نقـش  شکل به را موجودات است که مشابه) جنوب سیبري

  . نداشتند توجه گرایی طبیعت به و دادند می نشان
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  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -23

 )141و  139هاي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 مصـلح  و متفکر» مانی« کتاب ارژنگ به توان مى متن تصویرسازى کهن هاى نمونه از

  .شود مانویان در تصویر مورد نظر دیده می کتاب تصویر از اى نمونه. کرد اشاره ایرانى

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

  )مهرنوش عسگري(  »3«ي گزینه -24

  )132ي  صفحه، 2سیر هنر در تاریخ (

سازي آغاز  گینزبارو، هنرمند مشهور انگلیسی مکتب روکوکو ابتدا کار خود را با منظره

  .سازي را برگزید کرد و سرانجام چهره

  . لطفی شاعرانه دارد» اندروز و همسرش رابرت«یکی از اولین آثار او به نام 

و همسرش با حالتی طبیعی و فـروتن در تفرجگـاه خـانگی      در این اثر، ارباب دهکده

ي طبیعی ایـن تـابلو گرچـه از هنـر روسـیدال و مکتـبش        منظره. اند نشان داده شده

مشتق شده، داراي جوي چنان تابناك است که نظیر آن هرگز توسط استادان هلندي 

ي  آراستگی خالی از تظاهر در تصـویر ایـن دو نفـر از جهتـی شـیوه     . نشده است اجرا

  .آورد را به خاطر می» واتو«

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

 )زاده آرزو نبی(  »2«ي گزینه -25

  )104ي  آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

تر براي آستر جلد  ابداعات ایرانیان بود که بیشاي از کاغذ هنري و از  کاغذ ابري، گونه

  . کردند کتاب یا قطعات خوشنویسی از آن استفاده می

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه -26

  )122و  121هاي   صفحه، 2سیر هنر در تاریخ (

 و ي رنسـانس  دوره اسـتادان  هـاي  یوهشـ  که بود فالندر استادان ترین برجسته روبنس از

در  .آورد وجود به را اروپایی حقیقتا ي شیوه نخستین و آمیخت در با هم را ایتالیا باروك

 و سـازد  مـی  گـر  جلـوه  را پرشـور  حـاالت  و بدنی نیروي که عضالنی هاي پیکره وي آثار

 و شاخ مثل تیجزئیا وصف .گذارد می نمایش به را ایتالیا هنر صحنه، تأثیرات نورپردازي

  .دهد می نشان را فالندري گرایی واقع زمینه، پیش در هاي تمثیلی جلوه و درختان برگ

 شدید در نوسانی جانورى، و انسانى هاى پیکره ها و هیکل از ترکیب ناپایداري حاالت

 و شـکند  مـی  را در هـم  تصویر حدود باروك، خاص ي شیوه به که دارد واژگونی حال

 .اسـت  کـرده  شـرکت  صـحنه  در هـم  خـودش  کند احساس گرشود تماشا مى باعث

 . است مشاهده قابل نیز آثارش در سایر روبنس پرتحرك و پویا ي شیوه

 ي مرحلـه  همـان  از را خود تصویرهاي داد می ترجیح پیشین نقاشان برخالف روبنس

  . کند ریزي طرح رنگ و کمک نور به نخست

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

 )منیژه جمالی(  »1«ي گزینه -27

  )110ي   تاریخ هنر جهان، صفحه(

نقاشی به صورت مصورسـازي کتـاب، نقاشـی روي چـوب و       ي گوتیک، در طول دوره

  هاي تزیینی، نقاشی موزاییک و نقاشـی روي شیشـه رواج داشـت کـه از ویژگـی      قاب

درخشان و عالقـه   هاي هاي پیچان، رنگ ها توجه به فردگرایی، مناظر طبیعی، خط آن

  . به تزیین بود

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

 )نوید میرصادقی(  »4«ي گزینه -28

 )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

او بر . آنژ، کاراواجو و کاراتچی سرچشمه گرفت سازي برنینی از آثار میکل سبک پیکره

هایی که به دست  را در آرامگاهکرد و این نکته  وحدت مجسمه و محیط آن، تأکید می

سازي کنـار   نمایی را در مجسمه برنینی، تک. توان دید اند، به خوبی می او ساخته شده

دارد کـه بـه    ها، مخاطب را وا می هاي ناآرام پیکره طراوت اجراي کار و حالت. گذاشت

ولی این تـنش، غالبـاً در نیـرو و حرکـت صـریح      . مجسمه از زوایاي مختلف نگاه کند

ها چنـان اسـت    ي پیکره تفسیر غیرکالسیکی او از شور و عاطفه. شود ها حل می پیکره

ي سبک بـاروك معرفـی    کننده که نه فقط وي را یک هنرمند باروك، بلکه حتی ابداع

  ) المعارف هنر، پاکباز دایرة. (کند می

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

 )نمینا دامغانیا(  »3«ي گزینه -29

  )155ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 آن کشف از پس را بالفاصله» کلودیون تر«روش  بود ایتالیایی مهندس که» فوکتی«

  .آورد تهران به اروپا در

 و امولسـیون  حساسـیت  تکامل از نیز خارجى عکاسان برخی: »2«و » 1«هاي  گزینه

 در ایرانیان جوانب زندگى ي همه از و نموده استفاده نوردهى، زمان کاهش درنتیجه،

و » هـولتزر  ارنسـت «اند از  عبارت افراد این از تن دو. کردند تهیه عکس قاجار ي دوره

  .»سوریوگین آنتوان«
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 ایـران  در که بود کسى نخستین) ملقب به میرزا رضاخان(» ژول ریشارد«: »4«ي  گزینه

 ایـران  در اروپـا  در ىعکاس سایر تحوالت با گام هم. کرد چاپ عکس داگرئوتیپ به روش

 از بودنـد، سـپس   کـرده  سـفر  ایران به که خارجى عکاسان جانب از جدید، ابتدا فن نیز

 شـکل  بـه  هـم  آمـوزش،  رونـد  ایـن . شـد  ایرانى آنان به کار گرفته مـی  شاگردان طریق

  .گرفت مى صورت ي دارالفنون مدرسه تدریسى نظام مدون شکل در هم و خصوصى

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -30

 )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

ي  شـیوه . آیـد  نگاران دوران باروك بـه شـمار مـی    ترین چهره فرانس هالس از برجسته

  .زنی آزاد او در آن زمان استثنایی بود تکلف و طرز قلم گرایانه و بی واقع

  

  و فیزیک ریاضیعمومی درك 

  

  )حسن نساري(  »4«ي گزینه -31

  )مثلث(

: OA A : OA


2 3 3 :، در مثلث دوم 3 OA A : OA


1 2 2   در مثلث اول2

: OA A : OA


9 10 10 :، در مثلث نهم 10 OA A : OA


3 4 4   مدر مثلث سو4

.S(OA A ) OA A A


       10 11 10 10 11
1 1 1010 12 2 2  

  

  

  

  

  

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

 )94 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه -32

  )مثلث -ي مسطحه هندسه(

  :در نظر بگیریم، داریم aاگر ضلع مربع را برابر

MNP

a a
a

S 


 
2

1
2

2 4  

MNQ

a
a

a
S 


 

24
2 8  

QMPN
MNP MNQ

a a a
S S S     

2 2 23
4 8 8  

a
a 

2
23 3

8 8

  
3 1008 /37 5

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

  )حسن نساري(  »3«ي زینهگ -33

  )تبدیالت هندسی(

ي حمایـت از کودکـان    طرح داده شده یک نقش سنتی نیست و مربوط بـه آرم مؤسسـه  

  .اند توجه کنید هم داده هایی که دست در دست به کودکان یا انسان. باشد استثنایی می

توانـد   محور تقـارن مـی   6گیرد لذا  ضلعی قرار می نقش مورد نظر در قالب شکل شش

  .شکل داراي مرکز تقارن نیز هست. داشته باشد

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

 )باد رامین شاه(  »1«ي گزینه -34

  )مثلث(

 ABCالسـاقین  از مثلث متسـاوي  BCي واقع بر قاعده Mي هرگاه از نقطه: نکته

 Fرا در ACو سـاق  Eرا در ABها رسم کنیم تا سـاق  دو خط به موازات ساق

االضالع اسـت و محـیط آن برابـر اسـت بـا       متوازي AFMEچهارضلعی. قطع کند

  .ABCمجموع دو ساق مثلث

 

 

  

  

  

  

MEچنین و هم MF نیز برابر یک ساق یعنیAB باAC باشد می .  

  : اثبات

ˆM̂ C
ˆ ˆAC ME M B ME EB ( )

ˆB̂ C

     
 

1
1 1  

AFME AE MF ( )    االضالع متوازي 2

( ) ME MF AE EB   2 و(   جمع روابط 1(

ME MF AB 

AEمقدار ثابت MF ME AF AB AC AB       2محیطMEAF  
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یعنی . است AC2یا AB2برابر MEAFپس در این سؤال محیط چهارضلعی

برابر 2 5 10   

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

 )زاده نصیر محبی(   »3«ي گزینه -35

  )ها ضلعیچند(

ABمورب || CD,DE  

  :ي خطوط موازي طبق قضیه

ˆ ˆ ˆD E D AE AD BE      2 1 1 3 1  

ABCD

BCDE

S h

S
(BE CD)h

 

5

4 8
1 5
2

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

 )86 -سراسري ریاضی(  »1«ي گزینه -36

  )دایره(

   DE y , BC x   

  
 BC DE x y

Â
 

   272 2


  

x y

x y

   
 

54
142




 

 BC DE x y
Ô

 
  1 712 2


  

x x   2 196 98 

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

 )رحمت مشیدي(  »4«ي گزینه -37

  )ها چندضلعی(

 a3چـک برابـر  و قطـر کو  a2ضلعی منتظم، طول قطر بزرگ برابـر  در شش: نکته

  .باشد می

a   قطر بزرگ 2

a   قطر کوچک 3

a

a
  

3 3
2 2  

 )مهرنوش گلدوست(  »1«ي گزینه -38

  )ها چندضلعی(

مثلـث تقسـیم    12اگر قطرهاي مستطیل را رسم کنیم، مستطیل بـه : حل تستی  راه

مثلث  4االضالع معادل مساحت مساحت متوازي. هاي برابر دارند شود که مساحت می

S:                          االضالع برابر است با پس مساحت متوازي. است  
4 1
12 3  

را  BDابتدا قطر: حل تشریحی  راه

چـون شـکل تقـارن    . کنیم رسم می

مرکــزي دارد، اگــر مســاحت چهــار 

االضـالع را   مثلث یک سمت متوازي

حساب کنیم، مساحت چهار مثلـث  

  . دیگر هم همان قدر است

 AKدو خــط مــوازي. کنــیم عمــود مــی BCو ABبــر دو ضــلع Oي از نقطــه

. کننـد  را به سه قسمت مسـاوي تقسـیم مـی    BDي تالس خط طبق قضیه MCو

DP                      : بنابراین PO OB   

OBHدو مثلث


ABDو 


1به نسبت 
  . اند متشابه 3

OB BD OH AD,HB AB   
1 1 1
3 3 3  

و عرض آن را  xاست، طول مستطیل را xچون نسبت طول به عرض مستطیل

OH.                             گیریم ر نظر مید 1برابر با , HB x  
1 1
3 3  

OMB

x
OH MB

S x


  

1 1
13 2

2 2 12  

OMA

x
OH MA

S x


  

1 1
13 2

2 2 12  

OBN

x
OF BN HB BN

S x

 
   

1 1
13 2

2 2 2 12  

ONC

x
OF NC HB NC

S x

 
   

1 1
13 2

2 2 2 12  

x x  1مستطیلS  

  قطر کوچک
  قطر بزرگ

1
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x x  
1 28 12   Sها مثلث3

x x x  
2 1
3   Sاالضالع متوازي3

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

 )باد رامین شاه(  »4«ي گزینه -39

  )مثلث(

  

  

  

  

  :روش اول

ˆ ˆˆA B C   60  

ˆ ˆ ˆC x x        1 60 45 15 60 15 180 105        

ˆ ˆ ˆ ˆy y x y       90 60 180 30 135      

  :روش دوم

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆx y o x y x y         180 45 180 135   

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

 )باد رامین شاه(  »1«ي گزینه -40

  )ها چندضلعی(

  .کنیم را رسم می BDقطر

ABDدر مثلث


   :داریم 

AB AD BD   

BCDدر مثلث


   :داریم 

BD BC DC   

  :ي باال داریم در جمع کردن طرفین دو تا معادله

BD CD AB AD DB    BC  

  : در نتیجه داریم

CD AB AD BC    

 )حسن نساري(  »4«ي گزینه -41

  )تبدیالت هندسی(

ي نقش توجه کنید، شکل تنهـا داراي مرکـز    به زیر و رو رفتن سطوح تشکیل دهنده

 . تقارن است و محور تقارن ندارد

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

  )مهرداد ملوندي(  »2«ي گزینه -42

  )ها چندضلعی(

(AB BC) AB BC     2 42   ABCDمحیط21

  :برابر است با BOCو AOBهاي دو مثلث  محیطمجموع 

(AO BO AB) (BO CO BC)      30  

(AO BO BO CO) (AB BC)       30  

AC BD AC BD      21 30 12  

  . کنند دیگر را نصف می االضالع هم توجه کنید که قطرهاي متوازي

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

 )باد رامین شاه(  »2«ي گزینه -43

  )ها چندضلعی(

n)ضلعی برابرnمجموع زوایاي داخلی یک: نکته ) 2 180 باشد می .  

  :بنابراین داریم

(n k ) (n k )       2 180 1440 2 180  

n 180 k 180 360 n 1440 180 k 180 360  

k k   360 1440 4  

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

 )اصفهانی سارا حسنی(    »2«ي گزینه -44

  )تبدیالت هندسی(

  .ي تقارن است صفحه 4القاعده، حداکثر داراي هرم مربع

  . ي تقارن است صفحه 6چهاروجهی منتظم داراي

  . ي تقارن است صفحه 6ضلعی داراي ي پنج م با قاعدهمنشور قائ

  . ي تقارن است صفحه 9مکعب داراي
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 )محسن محمدکریمی(  »3«ي گزینه -45

  )مثلث(

  :با توجه به شکل زیر داریم

BC AB AC     2 2 2 28 6 100 10  

AH BC AB AC

AH AH /

  

     10 6 8 4 8
  

AC CH BC CH

CH /

    

 

2 36 10
3 6

  

MH CM CH / /    5 3 6 1 4  

AHMS AH.MH / / /    
1 1 4 8 1 4 3 362 2  

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

  )اصفهانی سارا حسنی(  »3«ي گزینه -46

  )نور و بازتاب نور -فیزیک(

  

  

  

  

  

x

x



1

1

2
5 3  

(x ) x x x    1 1 1 12 3 5 2 6 5

x x 1 16 5 2

x 16 3

xمتر  1
6 23  

  .کنیم برابر شود را بررسی می 2اش از تیر اکنون حالتی که فرد فاصله

  

  

  

  

  

x

x



2

2

2
5 6  

(x ) x x x    2 2 2 22 6 5 2 12 5  

x 212 3  

xترم  2
12 43  

متـر   4متر است و در حالت دوم سانتی 200متر یا همان 2اش  در حالت اول طول سایه

  .تر شده است متر بیش سانتی 200اش  پس سایه. متر سانتی 400یا

cm 400 200 200  

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

  )اصفهانی سارا حسنی(  »2«ي گزینه -47

  )مدار الکتریکی -فیزیک(

Lو L2هـاي  بنـابراین المـپ  . شـود  مدار اتصال کوتاه مـی  kبا بسته شدن کلید 3 

  .پرنورتر خواهد شد L1شوند و با توجه به افزایش جریان المپ خاموش می

  

 

 

  

  

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

 )باد رامین شاه(   »3«ي گزینه -48

  )قوانین حرکت(

/

m

s

V at V

km m
V V

h s

V



 

   

 

3 6
1 172 20






  

m m
V at V a a /

s s
       1 2 2

120 40 0 52
  

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

 )رحمت مشیدي(  »2«ي گزینه -49

  )ها عدسی(

ي کـانونی عدسـی    تـر از فاصـله   ي کانونی عدسی شیئی کم در میکروسکوپ، چون فاصله

Dي  چشمی است، بنابراین طبق رابطه
f


تـر از تـوان    شـیئی بـزرگ  ، توان عدسـی  1

ي کـانونی عدسـی شـیئی     در ضمن چون جسم را خارج از فاصـله . عدسی چشمی است

تـر از جسـم و در طـرف دیگـر عدسـی       دهیم، تصویر آن حقیقی، وارونه و بزرگ قرار می

  .گیرد ي کانونی عدسی چشمی قرار می گردد که در فاصله تشکیل می

x1m3

 تبدیل به
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 )95 -خارج از کشور(  »2«ي گزینه -50

  )الکتریسیته -فیزیک(

) ولتـاژ (کنند، اخـتالف پتانسـیل    چون هر دو اتو خانگی بوده و با برق شهري کار می

  :شود ها اعمال می برابري به آن

V V V 1 2

V
P

R
  

V V
P P ( )

R R
  

2 2
1 2

1 2
1 2

4 4  

  :پس

V R
R ( ) R R

V
   21 2

1 2 1
2

1
4 4  

  ترسیم فنی

  

  )مهرنوش گلدوست(  »2«ي زینهگ -51

  )شناخت احجام(

سطح افقی، یعنـی در   4و) رخ نیم(سطح جانبی  4سطح جبهی، 8این حجم حداقل از

  . سطح جداگانه ساخته شده است 16مجموع از

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

 )95 -سراسري(  »3«ي گزینه -52

  )ي احجام هندسه(

Aي ي حجم هرم از رابطه براي محاسبه h
V


  Aشـود کـه در آن،   اسـتفاده مـی   3

  .باشد ارتفاع هرم می hي هرم و مساحت قاعده

Aظرف حجم  h
V  1 1

1 3  

Aحجم پیمانه  h
V  2 2

2 3  

ها  تعداد پیمانه

A h

V A h

A hV A h


   



1 1 2
1 1 1

22 22 2 2

40 803 125
8 16

3

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

  )محمدامین امیریان(  »1«ي زینهگ -53

  )ي احجام هندسه(

ــا دقــت در شــکل، در مــی در نتیجــه کــافی . االضــالع اســت متســاوي ABCیــابیم ب

االضالع قرار  ي مساحت مثلث متساوي ي محاسبه را حساب کنیم و در رابطه ABاست

  .دهیم

  

  

  

  

AB AD DB AD (DE EB )    2 2 2 2 2 2

AB ( ) ( ( ) )     2 2 21 1 3 612 2 2 2

  :بنابراین

S AB ( )
ABC

   2 23 3 6 3 3
4 4 2 8  

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

 )فراز قضات(  »3«ي گزینه -54

  )کشی معماري نقشه(

معموالً کمدهاي لباس را با ترسیم یک یـا دو قطـر فضـاي حفـره      1هاي فاز  در نقشه

  . دهند نشان می

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

  )حسن نساري(  »4«ي زینهگ -55

  )شناخت احجام(

  .توان حجم ناقص را کامل نمود خط می 4بینید، با  که در حجم کامل شده می گونه همان

 

  

 

  

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

  )حمیدرضا مظاهري(  »3«ي گزینه -56

  )پرسپکتیو(

بینیم که در حول محور دید مـا بـا    ي مخروطی می ما جهان پیرامون خود را در محدوده

ي بینـایی دقیـق    در شکل زیر، به محور دید، محـدوده . گیرد درجه شکل می 60ي زاویه

)30( مخروط دید ،)60 (ي حداکثر دید، توجه نمایید و حوزه.  

A
D

E

B

C
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---------------------------------------------- 

 )از قضاتفر(  »2«ي گزینه -57

  )تصاویر موازي -101ي  کشی، صفحه ترسیم فنی و نقشه(

در تصویر ایزومتریک زوایاي بین سه محور فضایی با هم برابرند و هر سه وجه یک مکعـب  

  . شوند هاي مشابه هم دیده می بنابراین دوایر، به صورت بیضی. شوند مشابه هم دیده می

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

 )زهرا دهقانی(    »4«ي گزینه -58

  )شناخت احجام(

هاي آن بـه جـاي چندضـلعی، دایـره      استوانه شکلی است فضایی مشابه منشور که قاعده

  . شود است و مانند منشور به دو نوع کلی قائم و مایل تقسیم می

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

  )حمیدرضا مظاهري(  »3«ي زینهگ -59

  )کشی معماري قشهن(

دیگر وصل شود،  به یک) گاز شویی و اجاق یخچال، ظرف(اگر سه قسمت اصلی آشپزخانه 

اگر مجمـوع سـه ضـلع ایـن مثلـث      . آید که به مثلث کار مشهور است وجود می مثلثی به

6/از   .تر باشد، طرح آشپزخانه مناسب نیست متر بیش 6

) cm / m

) cm / m

) cm m

) cm / m

   

   

   
   

1 250 200 160 610 6 1
2 150 150 250 550 5 5
3 200 240 260 700 7
4 180 180 180 540 5 4

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

 )89 -سراسري(  »2«ي گزینه -60

  )رسم فنی(

  . ها اشکالی ندارد و قابل ترسیم است شکل از نظر اندازه

 )فراز قضات(  »2«ي گزینه -61

  )پرسپکتیو(

ــه  ــپکتیو، نقط ــث پرس ــا  در مبح ــز ب Vanishing)ي گری Point)VP   ــق ــط اف خ

Horizon)با Line)HLي تصـویر بـا   ، پرده(PicturePlane)PP  ي  و نقطـه

Station)دید ناظر با Point)SP شود نشان داده می .  

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »4«ي گزینه -62

  )شناخت احجام(

بنـابراین فقـط   . ، مستطیل است نه مثلـث توجه کنید که سطح سمت چپ، در تصویر قائم

  .تواند درست باشد می» 4«ي گزینه

  

  

  

  

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

  )حسن نساري(  »1«ي گزینه -63

  )رسم فنی(

شـود، طـوري کـه از     ها نوشته مـی  اعداد در باالي خطوط اندازه، افقی و تقریباً در وسط آن

 .پایین نقشه خوانده شود

عـداد در سـمت چــپ خطـوط انــدازه عمـودي نوشــته     ا

شوند طوري که از سمت راست نقشه قابـل خوانـدن    می

در مورد خطوط مـورب، طبـق الگـوي سـاعت یـا       .باشد

شود که با توجه به این مـوارد،   الگوي خورشید نوشته می

  . گذاري شده است درست اندازه» 1«ي  فقط گزینه

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

 )فراز قضات(  »2«ي گزینه -64

  )کشی معماري نقشه(

پـالن  «شود و با نـام   اگر چند طبقه کامالً مشابه هم باشند، فقط یک پالن ترسیم می

  .شود گذاري می ي اول تا آخر نام از طبقه» تیپ

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

 )زهرا دهقانی(    »2«ي گزینه -65

  )احجامي  هندسه(
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ضلع مکعب   3 2   قطر کره 6

  6 6   مساحت یک سطح از مکعب 36

  36 6   مساحت کل مکعب 216

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

 )سعید درویش(  »2«ي گزینه -66

  )پرسپکتیو(

  . ي گریز ببریم ي تیرها را به هم وصل کرده و به نقطهبراي یافتن جاي تیر سوم باید باال

از باالي تیر . ي گریز رسم کرده تا وسط تیر دوم را قطع کند از وسط تیر اول خطی به نقطه

  .شود اول به وسط تیر دوم رسم نموده، جاي استقرار تیر سوم مشخص می

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -67

  )تصاویر موازي(

)در کاوالیر و ایزومتریک مقیاس روي هر سه محور : )1 اسـت و در روش کابینـت،    1

1محور مایل با نسبت
  .شود رسم می 2

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

 )فراز قضات(  »2«ي گزینه -68

  )ت احجامشناخ(

  

  

  

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

  )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه -69

  )پرسپکتیو(

نماهـا و مقـاطع و از تصـویر مرکـزي در ترسـیم        هـا،  از تصویر قائم در ترسـیم پـالن  

  .شود پرسپکتیوها استفاده می

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

 )محمدامین امیریان(  »3«ي گزینه -70

  )کشی معماري  نقشه(

هـاي معمـاري،    عالوه بـر نقشـه  . هاي متعددي نیاز است براي ساخت یک بنا به نقشه

هـاي سـازه    ي ساختمان بخش مهمی از بناست و ساخت هر بنـا نیازمنـد نقشـه    سازه

هاي گرمایش و سرمایش ساختمان و  ها، براي معرفی سیستم عالوه بر این نقشه. است

هـاي   ي اجراي آب و فاضالب، تهویه و تجهیزاتی مانند آسانسور و غیره، به نقشه هنحو

  .تأسیساتی احتیاج است

  خالقیت تصویري و تجسمی

  

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه -71

  )81ي  ، صفحه1سازي  حجم(

ي برنز  به وسیله» پرویز تناولی«نام دارد که توسط » دست بر دست«حجم مورد نظر 

اي از هنـر سـنتی آشـنا شـد؛      تناولی در مسیر هنري خود با گونـه . تساخته شده اس

چه  ها و به طور کلی آن ها، علَم ها، اشیاي نذري، قفل هاي مذهبی، دعاها، طلسم باسمه

یا به تعبیـر خـود    -شاید خصوصیت معنوي. توان یافت ها می ها و امامزاده در سقاخانه

که ضریح و  ثیر را بر او گذاشته است؛ چنانترین تأ این اشیاء بیش -»بیان مردمی«او، 

، »شـاعر «، »فرهـاد «(هـاي او   ي برنجی بـه نمادهـاي گویـاي شخصـیت     قفل و پنجه

اش را تشـکیل   شـناختی  ترین واژگان زیبایی بدل شدند و مهم) »آور پیام«، و »عاشق«

  )المعارف هنر، رویین پاکباز توضیحات از دایرة. (دادند

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

  )شیدا نجفی(  »4«ي گزینه -72

  ) 236ي  ، صفحه2طراحی (

. هاي رنگی کـار شـده اسـت    باشد که با گچ اثر بارتولومئو می» زانو زدن براي نیایش«

هاي لباس تابع فرم و حالت زن نیایشگر است ولی طراح قصـد سـاختن طـرح     چروك

خصوصـاً  . ي مدل مورد نظر بوده است تنهتر فرم باال دقیقی از پارچه را نداشته و بیش

تیره گرفتن چهره، براي عام نمودن شخصیت مـورد نظـر و حـس خاصـی اسـت کـه       

  . تواند به بیننده القاء کند می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -73

  )105ي  خط در گرافیک، صفحه(

. شـود  در تصویر داده شده دیده می» بهرنگ مظلومی«د اثر پوستر براي اسامی خداون

 نـوعی  ایجـاد  موجب و داشته مهمی نقش در نوشتار، حروف منفی و مثبت فضاهاي

 در منفـی  مثبـت یـا   حالـت  در که حروفی شک، بی. گردد می بصري و اهمیت توجه

  .بگذارند گیر چشم خود تأثیري مخاطب بر توانند می شوند، می فعال صفحه

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

  )هادي باقرسامانی(  »3«ي زینهگ -74

  )127و  126هاي  ، صفحه2کارگاه هنر(
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ناپایداري در یک شخصیت بندباز یا دلقـک  . گر عدم استواري است تعادل ناپایدار بیان

گیـري  در این تصویر قرار. انگیز، مضحک و سیال باشد تواند ویرانگر، جالب، هیجان می

ایـن  . دلقک بر روي یک پا و حالت مورب او در القاي تعادل ناپایدار مؤثر بـوده اسـت  

  .دهد ي بصري مطلوبی به تصویر می چنین جاذبه تعادل هم

  .تکنیک مورد استفاده در تصویر مورد نظر، کالژ کاغذ رنگی است

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

 )قرسامانیهادي با(  »3«ي زینهگ -75

  )99ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

هـا و   تـوان یافـت کـه عـالوه بـر دسـتاوردهاي خـویش، از نقاشـی         هنرمندانی را مـی 

به عنـوان مثـال گـوگن، مـاتیس و     . اند هاي شرقی، بدوي و باستانی سود جسته پیکره

و  ها هاي ایرانی، پیکاسو و براك از ماسک ها و ریتم زیباي نقاشی مودیلیانی، از منحنی

هاي هخامنشی، آشـوري   هاي آفریقایی، ویلیام بلیک و گوستاو کلیمت، از پیکره پیکره

  . اند و مصري بهره جسته

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي زینهگ -76

  )139و  138ي  ها ، صفحه2کارگاه هنر (

 و بافـت  بـه نـوعی   مقطـع  و تیره طخطو از با استفاده در تصویر داده شده، هنرمند

 وحـدت  بـه  اثر کل تا موجب شده هماهنگی این و است نقاشی رسیده در هماهنگی

  .برسد

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي زینهگ -77

  )122و  121هاي  ، صفحه2کارگاه هنر(

انـد و   در روشـنایی قـرار گرفتـه    هـا ، زن»دومیـه «اثـر    »قطار درجه سـوم «در تصویر 

  .نسبتاً تاریک بوده و موجب قدرت بصري موضوع اصلی شده است   زمینه پس

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

  )شیدا نجفی(  »2«ي زینهگ -78

  ) 119ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

رنـگ و   است که بـا تکنیـک  » لوسین فروید«ي خود هنرمند،  تصویر مورد نظر چهره

ي دوسـتان و آشـنایان    اش، چهـره  فروید در آثار اولیـه . روغن روي بوم کار شده است

هاي سرد و خاموش و حـال و هـواي غریـب تصـویر      نما با رنگ اي واقع خود را با شیوه

  . نظیر داشت این هنرمند در بازنمایی پوست و گوشت بدن مهارتی کم. کرد می

  )علیرضا آزاد(    »4«ي گزینه -79

  )فنون بصري -آزاد منابع(

به معناي پوشیدگی و ابهام در تصویر است؛ مانند تصویري کـه در مـه قـرار    » تلویح«

عناصر تصویر مورد نظر در وضوح قرار دارند، بنابراین تلویحی در تصـویر  . گرفته است

  .شود رؤیت نمی

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

  )95 -خارج از کشور(    »1«ي گزینه -80

  )فنون بصري -منابع آزاد(

وجود آورده است، که در آنـالیز بصـري آن    هاي تیره به نور سخت در این تصویر، سایه

توجه . تري دارند ها به مثلث، شباهت بیش این فرم. دهد دست می هاي زاویه دار به فرم

داشته باشید گرچه غالب خطوط تصویر، منحنی و مورب هستند؛ آنچـه مـورد سـوال    

همچنـین نگرانـی و   . خطوط غالـب آن  تهاي کلی تصویر است نه حال ر گرفته فرمقرا

  .گر مثلث است ثبات و آشوب ي بی ي فرد، هماهنگ با روحیه التهاب چهره

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

  )احمد رضایی(  »4«ي گزینه -81

  )فنون بصري -منابع آزاد(

رکزي وجود ندارد و عناصر بصري به طور یکنواخت در ي تم در ترکیب منتشر هیچ نقطه

  .اند کادر پخش شده

ها، با چند نقاش مقیم  در زمان اشغال فرانسه توسط آلمانی) نقاش فرانسوي(» ژان بازن«

نقاشـان جـوان   «اینـان کـه خـود را    . پاریس مشـترکًا آثارشـان را بـه نمـایش گذاشـتند     

» رژه بیسـیر «اصول کلـی نقاشـی انتزاعـی از    نامیدند، در » ي سنت فرانسوي دهنده ادامه

هاي رنگینی کـه شـدت    هاي انتزاعی بازن، سرتاسر، از لکه بندي ترکیب. کردند پیروي می

. نگـاري نیـز فعالیـت کـرده اسـت      ي شیشـه  او در زمینـه . گیرند یکسانی دارند، شکل می

 )المعارف هنر، رویین پاکباز ةدایر(

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -82

  )شناسی سبک -منابع آزاد(

در این اثـر بـا سـر    . تصویر مورد نظر، اولین اثر دادائیستی، متعلق به مارسل دوشان است

  .ربط، سعی در پاسخ دادن به چیستی و مفهوم هنر شده است هم کردن عناصري بی
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  )مینا دامغانیان(  »2«ي زینهگ -83

 )79ي  فحه، ص1سازي  حجم(

ورث را بــه  آثــار هــپ. اســت» ورث باربــارا هــپ«اثــر » دو انــدام«حجــم مــورد نظــر، 

  .دانند گرایی نوع دوم منسوب می انتزاع

گرایی نوع دوم که معرف آثار هنري عاري از هر گونه شـباهت و بـدون موضـوع    انتزاع

ري را نیز گرچه چنین آثا. کندگزینی از صور طبیعی را دنبال نمیمشخص است، زبده

هـا نـه انتـزاع، کـه نـوعی      نامند، به راسـتی در آن می» انتزاعی ناب«و گاه » انتزاعی«

 . ساختن مطرح است

آثار (وار  رمانتیک و اندام: کنند بندي می این آثار را با دو عنوان نه چندان روشن دسته

ــکی« ــپ«و » آرپ«، »کاندینس ــی  ) »ورث ه ــیک و هندس ــار (و کالس ــالویچ«آث ، »م

گرایی نـوع اول ممکـن اسـت بـه دو      الزم به ذکر است، انتزاع). »گابو«و » دریانمون«

هاي عارضی و خاص، صور اساسـی و عـام    در روش نخست، با حذف جنبه. روش باشد

، مثـال بـارز   »سبک جانورنگـاري «ي  هاي اولیه برخی از نمونه. شوند چیزها مجسم می

از سبک و مکتـب خاصشـان، بـه     آن است؛ بعضی از هنرمندان متأخر نیز، صرف نظر

گزینـی از ظـواهر   در روش دوم، بـا زبـده  ). »کلـه «و » سزان«مثالً (اند  همین راه رفته

آیـد کـه چـون     ها پدید مـی  ها و رنگ هاي طبیعی، ساختمانی از شکل چیزها و صحنه

هـاي   نقاشـی : مـثالً (شـناختی مسـتقل دارنـد     ي زیبـایی  موسیقی و معمـاري، جاذبـه  

  ). »برانکوزي«هاي  جسمهو م» بیسیِر«

  ) توضیحات از دایرةالمعارف هنر، رویین پاکباز(

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

  )احمد رضایی(  »4«ي زینهگ -84

  )فنون بصري - منابع آزاد(

از تعادل قائم  یراز .ی داردشهرت جهان یتالیافلورانس ا یکیدر نزد »یزاپ«برج کج 

  .است یختنفرور حال رسد که در یه نظر مبچنین خارج شده و 

بر این نکته تمرکز دارد؛ اما با قرار دادن یک » رنه ماگریت«نقاشی خلق شده توسط 

  . پر، گویی آن را متوازن کرده و تصویري نامأنوس خلق کرده است

  )المعارف هنر، رویین پاکباز تصویر از دایرة(

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

 )95 -سراسري(    »3«ي گزینه -85

 )درك تصویر -منابع آزاد(

ي قایق و بادبان آن  و تعادل خوبی در بدنه بودهبندي تصویر مورد نظر متقاطع  ترکیب

همچنین مشابهت رنگ آسمان و . بین دو بخش راست و چپ تصویر ایجاد شده است

  .کند ررئال را تداعی میاصلی، فضایی نزدیک به آثار سو ي ها و ضد نور بودن سوژه آب

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -86

  )درك تصویر -منابع آزاد(

کنید که شخصی با یک دست، زنجیر دست قربانی را در دست  در تصویر مشاهده می

این . کند یخواهد با او دست بدهد و تظاهر به دوستی با او م دارد و با دست دیگر می

  .است» گرگ در لباس میش«موقعیت مصداق 

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

 )احمد رضایی(  »2«ي گزینه -87

  )درك تصویر -منابع آزاد(

توانـد بـه    است که می» شهرسازي به شکل مربعی در عصر باستان«موضوع این طرح 

  . ردعنوان پوستر یا جلد کتاب مورد استفاده قرار گی

  )مبادي سواد بصري، داندیس(

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

  )هادي باقرسامانی(  »4«ي زینهگ -88

  )256ي  ، صفحه2طراحی (

، یک فیگور انسانی را در »دور از خانه«نقاش معاصر آمریکایی در تابلوي » اندرو وایت«

الرأس نیز  در خط. الي تابلو استپایین صفحه قرار داده در حالی که نگاهش به طرف با

دوري دو سوژه نسبت به هم، بر قهرمان . شود ي کوچک و یک خانه دیده می چند کلبه

  .کند گیر نشان داده شده است تأکید می دور از خانه که با حالتی زمین

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي زینهگ -89

  )96ي  شی، صفحهکارگاه نقا(

فرانسوا میله، چیزي فراتر از واقعیت زندگی و   اثر ژان» چینان خوشه«بندي  در ترکیب

جـا اشـاراتی    در ایـن . ي نوزدهم به نمایش درآمده است فرساي دهقانان سده کار توان

ي  بندي پـرده  ي شکل تلویحی به ارزش اخالقی کار مطرح است و این تلویح به واسطه

  . یابد اگر انتقال مینقاشی به تماش
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اي از تـالش و   استعاره(ي سه زن  هاي خمیده زمینه، تکرار شکل انداز پس شکوه چشم

هـا در افـق دور، همگـی     هـاي تولیـدي آدم   هاي مبهم فعالیـت  و نشانه) کار کمرشکن

هـاي انتزاعـی    در آثار میلـه ارزش . برند ي مستقیم فراتر می تماشاگر را از حدود تجربه

هـاي توصـیف موضـوع اهمیـت دارنـد و بازنمـایی موضـوع در         د ارزشنقاشی بـه حـ  

  .شود گري احساساتی مستحیل نمی روایت

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

 )هادي باقرسامانی(  »4«ي گزینه -90

  )107ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

نور صورت  هاي مختلف بندي در آثار رامبراند تأکید بر روي پیکره بر اساس درجه

  .گیرد می

مربوط به ویژگی آثار هنرمندان امپرسیونیست همچـون دگـا و لـوترك    » 1«ي  گزینه

ي  مربوط به ویژگی آثار هنرمنـدان سوررئالیسـت بـوده و گزینـه    » 2«ي  گزینه. است

  .هاي ایرانی است مربوط به ویژگی نقاشی» 3«

  

  خالقیت نمایشی

  

  )مینا دامغانیان(    »1«ي گزینه -91

 )مستندسینماي (

خواهــد بــه مخاطـب بگویــد کــه واقعیــت   در مسـتندهاي انعکاســی، مستندســاز مـی  

بنـابراین در  . سینمایی، محصول یک عمل سینمایی و امري متعلق به سـاختن اسـت  

این نوع فیلم، مستندساز تمایل دارد تا مخاطب را نسبت به نحوه و فرایند بازنمایی یا 

شـود کـه آینگـی در     نوع از فیلم تأکیـد مـی   در این. ساختن فیلم خود آگاه نگه دارد

شود این شیوه بـه معنـاي سـاختن فیلمـی      گفته می. سینماي مستند مفهومی ندارد

 ها مستندساز ممکن است مسـتقیماً رو بـه دوربـین    در این فیلم. ي فیلم است درباره

از انگلـیس بـه    »نیـک برومفیلـد  «براي مثـال  . ي مسائل تولید فیلم حرف بزند درباره

جـا   ي یک گروه موسیقی بسازد؛ ولی وقتـی بـه آن   یویورك رفته بود تا فیلمی دربارهن

ي ایـن وضـعیت و    آمیـز دربـاره   بنابراین، فیلمی طعنه. رسید، برنامه به هم خورده بود

مرا دیوانـه  «او را به اتفاق گروهش در ابتداي فیلم . ها ساخت ها و بحث ها، تلفن تماس

ي شـرایط تولیـد فـیلمش     بینیم کـه دربـاره   می) Driving Me Crazy(» کنی می

  .زند حرف می

در یکی از تعاریف، ایـن نـوع فـیلم    . اي دارد این نوع مستند تعریف دوگانه: »2«ي  گزینه

دارد و آن را بـا ذهنیـت    ي عینـی بـودن مسـتند را مطـرود اعـالم مـی       تصور رایج درباره

  . آمیزد مستندساز در هم می

» اجرایـی «در مستندهاي . ها، آکنده است پردازي ها و ذهن ازسازياز این نظر، مستند از ب

ي جوامع هستند، به درکـی کلـی از هویـت     از طریق تجربیات افرادي که غالباً در حاشیه

امـا درك دیگـري هـم از مسـتندهاي اجرایـی      . بـریم  ي مورد نظر پی می ها در جامعه آن

که از خاصیت اجرایی بـودن زبـان    ي واقعیت خود را آزموده است وجود دارد و در عرصه

  . گیرد نشأت می) ي جان النگشاو آستین در نظریه(

مـثالً در نـوعی از   . ، رهیافتی انتزاعی در مسـتند اسـت  مستند شاعرانه: »3«ي  گزینه

هـاي پیشـرو و تجربـی دارد، مستندسـاز      شاعرانه که شباهت بسـیار بـه فـیلم    مستند

  .خواهد المثناي واقعیت زمان و مکان را ارائه نماید نمی

 اسـاس . مسـتقیم پدیـده، مبنـاي ایـن نـوع از فـیلم اسـت        ي مشاهده: »4«ي  گزینه

اي این است که مخاطب با تماشاي فـیلم دریابـد کـه در صـورت      مستندهاي مشاهده

اي در امر  یعنی دوربین، مداخله. پیوست وقوع می نبودن دوربین هم واقعیت روزمره به

ایـن  ) نامنـد  واسـطه نیـز مـی    که آن را مستقیم و بی(ادعاي این نوع فیلم . واقع ندارد

هاي  به عبارت دیگر، شخصیت. آورد طور که هست به چنگ می است که واقعیت را آن

بین آگاه نیستند و زندگی طبیعی در برابر دوربـین  مورد مطالعه، نسبت به حضور دور

  .یابد جریان می

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

  )95 -خارج از کشور (  »2«ي گزینه -92

  )سینماي ایران(

، شرایط اجتماعی موجـود آن روز،  »هاي بلند بادسایه«و  »اي مینهدایر«هاي در فیلم

  .گیرد رد انتقاد قرار میاز جمله پلیس مخفی شاه مو

 داریـوش مهرجـویی   به کـارگردانی  1353فیلمی ایرانی محصول سال » اي مین هدایر«

 غالمحسین ساعدي مهرجویی و کار مشترك او و فیلم رنگی خستیناین فیلم ن. است

 نمـایش  ي هپروانـ  1356 در سـال فیلم به مدت سه سال توقیف بود و سرانجام . است

سپس برلین به نمایش درآمد و جوایزي نیـز از ایـن    وپاریس  ي جشنواره در و گرفت

توقیـف  . آغاز شد 1357سال اکران عمومی آن در ایران در . دو جشنواره دریافت کرد

هـاي   اش به همـراه اسـتفاده از سـتاره    فیلم و موضوع متفاوت و جسورانه ي چند ساله

  .کرد تبدیل زمان آن تا مهرجویی يساخته ترین جنجالی به آن را سینماي تجاري،

معصـوم  «اسـاس داسـتان    که بـر  ستا آرا بهمن فرمان فیلمی از» هاي بلند باد سایه«

 .ساخته شد هنجن در روستاي 1357سال در  هوشنگ گلشیرياز » اول

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

  )علیرضا آزاد(   »3«ي گزینه -93

  )سینماي ایران(

ي نخل ، موفق به کسب جایزه»عباس کیارستمی« به کارگردانی» طعم گیالس«فیلم 

، »اصـغر فرهـادي  «اثـر  » جدایی نادر از سیمین«طالي کن براي بهترین فیلم و فیلم 

 .موفق به کسب جوایز اسکار، گلدن گلوب و خرس طالي برلین شد
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  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -94

 )سینماي مستند(

هایی هستیم  ت و فقط شاهد فیلمهیچ خبري از گویندگی نیس» سامسارا«در مستند 

هاي مختلف ضـبط شـده و بـه همـراه موسـیقی در کنـار هـم قـرار داده          که از کشور

ي  هـاي جهـان هسـتی و نحـوه     اند؛ مستندي که در آن شاهد عجایب و شـگفتی  شده

و  ران فریـک ایـن فـیلم بـه کـارگردانی      .زندگی مردم در گوشه و کنار دنیـا هسـتیم  

با هم همکاري » باراکا«شده که هر دو در فیلم   کنندگی مارك مگیدسون ساخته تهیه

زایـش، زنـدگی و   «هـا   بتواننـد در آن  هایی بودند که ها به دنبال مکان آن. کرده بودند

این فیلم در چهار سـال و در  . را به خوبی نشان دهند» ناپایداري«و همچنین » مرگ

از ابتدا تا انتهاي فیلم، بیننده با تصاویر متضـادي  . کشور فیلمبرداري شد 25بیش از 

شـهرهاي پرجمعیـت، از معابـد     هـا تـا کـالن    از طبیعـت و دهکـده  : شـود  رو مـی  روبـه 

هـایی بـا    خـراش  هـاي بلنـد تـا آسـمان     هایی بـا سـقف   وهستانی و مساجد و کنیسهک

هاي ماشـینی و   اي و عشایري تا انسان هاي آرام و ساکت قبیله هاي کوتاه، از آدم سقف

شوند تا به  زنده به صف می هاي ماشینی که زنده شتابان در متروهاي شهري، از جوجه

ر کارخانجات تولیدات غربی در کشورهاي ارزان مسلخ روانه شوند تا کارگران مونتاژکا

  .سازد شرقی که هر یک معنایی عمیق در ژرفناي اندیشه را بیدار می

» رندال آدامـز «بر دستگیري و اعتراف مردي به نام » خط باریک آبی«: »1«ي  گزینه

مظنـون   1976کسی که به جرم کشـتن یـک افسـر پلـیس در سـال      . کند تمرکز می

  .شده بود شناخته 

کشـور جهـان    60طی مدت سـه سـال و در بـیش از     »انسان« مستند: »2«ي  گزینه

ایـن مسـتند   . هزار نفر است 2ي رودررو با بیش از  فیلمبرداري شده و شامل مصاحبه

ها براي شناخت مردم سراسر جهان نامیـد؛ چـرا کـه     توان یکی از بهترین نمونه را می

  .شود سانسوري روایت میها، از زبان خودشان و بدون هیچ  زندگی آن

را بســیاري از منتقـدان بـه عنـوان بهتــرین    » مـرد گریزلـی  «مسـتند  : »3«ي  گزینـه 

هـاي حیـات وحـش     ي مستند اند که در زیرمجموعه معرفی کرده» ورنر هرتزوگ« اثر

این مستند در مورد شخصی به نـام تیمـوتی تـردول اسـت کـه در اثـر       . گیرد قرار می

ها زندگی  گیرد تا در بین آن هاي گریزلی، تصمیم می سي بیش از حدش به خر عالقه

  .شود تا توسط یک خرس گریزلی کشته شود کند و همین مسأله باعث می

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

  )علیرضا آزاد(    »4«ي گزینه -95

  )تدوین(

گرفتن  ل ست که کنش در حال شک ترین حالت عبور از خط فرضی، زمانی ا کننده گیج

اي حسـاس   به دلیل این که ارتباط چشمی و ذهنی مخاطب و تصویر در لحظـه . است

  .شود قطع می

ها مجاز است خط فرضی را  هایی هستند که کارگردان در آن هاي دیگر، تکنیک گزینه

  )تامسون -هنر سینما، بوردول. (بشکند

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

  )علیرضا آزاد(    »4«ي گزینه -96

  )سینماي ایران(

» فرانـی و زویـی  «با اقتباس از داسـتان  » داریوش مهرجویی«به کارگردانی » پري«فیلم 

اثـر  » ي عروسـک  خانـه «دیگر اثر مهرجـویی نیـز اقتباسـی از    » سارا«ساخته شده؛ فیلم 

و » داستایفسـکی «ي  نوشـته » جنایـت و مکافـات  «متـأثر از  » جنایـت «. است» ایبسن«

 .است» داستایفسکی«اقتباسی از داستانی به همین نام از دیگر آثار » اي روشنه شب«

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -97

  )سینماي ملل(

هـاي   فرانسـوي، در طـول فعالیـت    تبـار   ي یونانی کارگردان پرسابقه» کوستا گاوراس«

رد به موضوعات داغ سیاسـی پرداختـه و در پـردازش آثـار     سینمایی خود در اکثر موا

هـاي جـدي،    او استاد بزرگ خلق فـیلم . خود همواره مخاطبان را در نظر داشته است

گـاوراس پـس از موفقیـت    . ي سیاسـی اسـت   کننـده  پرهیجان و در عین حال سرگرم

هـاي   به دست آورد، توانست محبـوبیتی تـازه بـه ژانـر فـیلم     » زِد«جهانی که با فیلم 

ي  چنـدي نگذشـت کـه نـام گـاوراس بـه عنـوان سـازنده        . سیاسی در جهان ببخشـد 

حکومـت  «فـیلم  . هاي سیاسی و تاریخی جا افتـاد  هایی پرهیجان و گیرا با سوژه فیلم

هاي معـروف گـاوراس اسـت، نگـاهی بـه       که از ساخته 1972، محصول سال »نظامی

شـهر  «و » گمشده«. کشور دارددیکتاتوري نظامی در اروگوئه و سرکوب مردم در این 

  .از دیگر آثار این فیلمساز بزرگ هستند» دیوانه

کشـتی  «، »پدر و پسـر «، »مادر و پسر«، »سوکوروف«هاي مطرح  فیلم: »1«ي  گزینه

ي  ي فـیلم ونیـز برنـده    در جشـنواره » فاوسـت «فـیلم  . هسـتند » فاوسـت «و » روسی

  .ي شیر طالیی شد جایزه

هـاي   کـارگیري برداشـت   بـه » بال تار«هاي بارز سینماي  یکی از ویژگی: »2«ي  گزینه

سـازان دیگـري از    ایـن البتـه نـوآوري بـال تـار نیسـت و پـیش از او فـیلم        . بلند است

اما در سینماي بـال تـار حسـی وجـود     . اند هاي بلند در آثارشان استفاده کرده برداشت
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گر بزرگ سینماي چیزي که ستایش. دهد دارد که معناي برداشت بلند را هم تغییر می

. ها ها و لحظه نابود کردن دقیقه. نامد می» جدال با زمان«، آن را »سوزان سانتاگ«او، 

دهـد کـه در تـاریخ     هایش چنان فضایی را به تماشاگرش پیشـنهاد مـی   بال تار با فیلم

  .مانند است سینما بی

ي  تهساخ» کبوتري براي تأمل در باب هستی روي شاخه نشست«فیلم : »4«ي  گزینه

  .ي فیلم ونیز شده است ي شیر طالیی جشنواره روي اندرسون، برنده

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

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه -98

  )سینماي مستند(

سـینما  . سازي، مبدع سینما وریته اسـت  هاي مصاحبه و بدیهه با تکنیک» ژان روش«

شود که به دوربین سبک و قابل حمـل و   می هاي مستندي اطالق رشته فیلم وریته به

اصول تئوریک و  .ریزي نشده باشند مضامینی خودانگیخته اتکا دارند که از پیش طرح

هـاي   تري به فـیلم  و تا حد کم »ورتوف ژیگا«علمی سینما وریته تا حد زیادي به آثار 

  .متکی است »رابرت فالهرتی«

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -99

  )117ي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

اوژن «اثـر  » کرگـدن «تصویر داده شـده، مربـوط بـه طراحـی صـحنه بـراي نمـایش        

  . است» یونسکو

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 100

  )سینماي ملل(

از این قرار است که ) Stardust Memories(» استارداست خاطرات«داستان فیلم 

هاي جدي  ، کمدینی که اینک کارگردان شده، مایل است فیلم)آلن(» سندي بیتس«

ي کارش بـه تنـگ آمـده و     بسازد اما از تعبیر و تفسیرهاي اطرافیان و منتقدان درباره

ایـن فـیلم از نگـاه    . ها و مشکالتش در رابطه با زنان نیز تمام شـدنی نیسـت   دلواپسی

نامه از نظر ساختار آزاد و به دلیل ترکیب مـداوم   سرگذشت برخی منتقدان نوعی خود

خاطرات استارداست که . اثر فدریکو فلینی است» هشت و نیم«دار  رؤیا و واقعیت، وام

، به صورت سـیاه و سـفید   »هشت و نیم«این فیلم است، همانند  از  تقلیدي طنزگونه

  .ه استتصویربرداري شد

  )کتاب آبی(    »1«ي گزینه - 101

  )سینماي ملل(

فـیلم،  بخش کامپیوتري لوکـاس . رهبر انقالب دیجیتال در سینما بود» جرج لوکاس«

  . افزار دیجیتالی براي تدوین تصویر و صدا بودآغازگر استفاده از سخت

  )تامسون -تاریخ سینما، بوردول(

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

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه - 102

  )94و  93هاي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

مقیـاس  . شـود  همه چیز با انسان قیـاس مـی  . معیار سنجش روي صحنه انسان است

ي  طراح صحنه بایـد بـراي طراحـی صـحنه    . تمامی اجزاء صحنه باید متناسب باشند

. هاي صحنه را در نظـر بگیـرد   انسني میز هاي بازیگران و اندازه نمایش، ابعاد و اندازه

  .در این صحنه، ارتفاع تراس مزبور باید بر اساس قد بازیگر نقش رومئو، طراحی شود

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

  )ارغوان عبدالملکی(    »1«ي گزینه - 103

  )سینماي ملل(

بـه کـارگردانی،    آور دلهـره  و تخیلـی  - علمـی فیلمی ) Inception( نتلقی یا سرآغاز

نقـش یـک دزد    »کـاپریو  دي« .تاسـ  »کریستوفر نـوالن »  کنندگی ندگی و تهیهنویس

 .دزدد هـا را مـی   افـراد، افکـار آن  اي را دارد کـه بـا نفـوذ بـه ضـمیر ناخودآگـاه        حرفه

  .دارد یاؤر و خواب  شناسانه به نگاهی هستی، تلقین در فیلم »کریستوفر نوالن«

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي زینهگ - 104

  )سینماي ایران(

و » کنیم تنها دو بار زندگی می«به سیاق دو اثر قبلی بهنام بهزادي، یعنی » وارونگی«

ها  که وجه بیرونی داشته باشد، به دنیاي درونی شخصیت بیش از آن» قاعده تصادف«

سـازي   درواقع در دنیـاي فـیلم  . پردازد ها می ذهنی و روانی آن و تب و تاب و تحوالت

هـاي   افکنـی  که رخدادهاي بیرونی و کشـمکش شخصـیت بـا گـره     بهزادي بیش از آن

ي مواجهه خود شخصیت با خـودش،   کننده باشد، شیوه فیزیکی و جهان اطراف تعیین

دگی است کـه  ي زن اش و مدل اتخاذ تصمیم و تغییر رویه براي ادامه کشمکش درونی

  .کند اهمیت پیدا می
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هـاي   اي است که بارهـا از آن فـیلم   ، نمایشنامه»اتوبوسی به نام هوس«: »1«ي  گزینه

جاسـمین  « ي متـأخرش، فـیلم وودي آلـن بـه نـام      نمونه. اقتباسی ساخته شده است

ي کالسـیک و   با بازي ماندگار کیـت بالنشـت و نمونـه   ) Blue Jasmine(» غمگین

در سینماي ایران نیز، بهـرام تـوکلی ایـن نمایشـنامه را     . »الیا کازان«دیدنی آن فیلم 

  .را کارگردانی کند» بیگانه«انتخاب کرد تا فیلم 

ــه ــر «: »3«ي  گزین ــه آخ ــتان  » پل ــی آزاد از داس ــان«اقتباس ــه» مردگ ي  از مجموع

ایـن فـیلم، روایتـی خطـی نـدارد و بـا       . است» جیمز جویس«ي  نوشته» ها دوبلینی«

  .ی شکل گرفته استگوی خاطره

بـراي سـاخت ایـن اثـر، بـه سـراغ اقتبـاس از        » مسـیحی  واروژ کـریم «: »4«ي  گزینه

روایتگر داستان پسري به نـام سـیاوش   » تردید«ي  فیلمنامه. شکسپیر رفت» هملت«

  .گیرد است که پس از مرگ پدرش، عموي او اختیار ثروت خانوادگی را به دست می

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

 )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه - 105

  )95ي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

 خـط (صـحنه   مرکـزي  فرضی خط طرف دو در صحنه کامل، طراحی سازي در قرینه

ي آن در تصـویر داده شـده    گیرد کـه نمونـه   می انجام قرینه و شکل یک کامالً )محور

  .شود دیده می

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

  )96 -سراسري(  »2«ي گزینه - 106

  )سینماي ملل(

ي ابزاري  ي مورد نظر، تأکید بر حقارت هدف پدر و استفاده کاربرد موسیقی در صحنه

 .او از بیماري فرزندش دارد

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه - 107

  )سینماي ملل(

» تارانتینو«هاي از ساخته» انگیزهشت نفرت«ر مورد نظر، مربوط به پوستر فیلم تصوی

  .است

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه - 108

  )سینماي ملل(

ــان « ــک آخرالزم ــاخته» این ــاپوال  «ي س ــورد ک ــیس ف ــدگار   » فرانس ــار مان ــی از آث یک

ایـن اثـر سـینمایی بـه طـور      . پـردازد جریان جنـگ ویتنـام مـی    دنیاي سینما است و به

  . واضح،  فضاي واقعی و حس و حال جنگ ویتنام را به تصویر کشیده است

ــال    ــول س ــان، محص ــک آخرالزم ــاب   1979این ــی از کت ــاریکی «و اقتباس ــب ت » قل

ــام          ــربازان ویتن ــی س ــی و روان ــکالت روح ــه مش ــو ب ــرین نح ــه بهت ــه ب ــت ک اس

  .پردازد می

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 109

  )حرکت و زوایاي دوربین(

بـه   Point of View مخفف( POV که در زبان انگلیسی به آن» نقطه دید«نماي 

شود، نمایی است که در آن دوربین، نمـاي دیـد سـوژه را     گفته می) معناي زاویه دید

در اصل همان چیزي  م،بینی چه ما در تصویر می عنی که آنبه این م. کند بازسازي می

نمایـش نگـرش یـک شـخصیت خـاص بــه   .است که بازیگر در حال دیدن آن است

بیــان  و  پنــداري مخاطــب بــا ســوژه     جریـان رویـداد، افزایــش حــس هــمذات   

 .هاي این نماست از ویژگی تــر در مقابــل بیــان عینــی ذهنی

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

 )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 110

  )سینماي ملل(

هاي طوالنی، دوربین ثابت با ارتفاع کـم، میزانسـن سـاده و بـدون دکورهـاي       سکانس

  .است» اوزو«هاي آثار گر ویژگیعظیم و نماهایی از خانه بدون حضور انسان، بیان
  

  خالقیت موسیقی

  )اییاحمد رض(  »2«ي زینهگ - 111

  )ایران موسیقی مدشناسی و کلیسایی مدهاي(

 بــه فــادیز از را آن ششــم ي درجــه اگــر. اســت »دوریــن ال« ســرکلید عالمــت »فــادیز«

 منطبـق  ال شـروع  نـت  بـا  کـه  رسـیم  مـی  »فاسـري « سـرکلید  بـه  کنیم، تبدیل فاسري

  .بود خواهد »نوا« گام بر

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

 )95 -خارج از کشور(  »3«ي هگزین - 112

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(
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 چهارگـاه . باشـد  مـی » چهارگـاه فـا  «نماي اشاره شده در صورت سـوال متعلـق بـه     مایه

و  نـام  نظـر  از دسـتگاه  ایـن . اسـت  ایرانـی  کالسـیک  موسـیقی  يهـا  دسـتگاه  از یکـی 

ـ  عبـارت  آن مهـم  يهـا  گوشـه  و اسـت  گـاه  بـه سـه   شبیه بسیار ها گوشه محتواي : از دان

  .منصوري و مخالف، حصار مویه، زابل،

 هـاي  فاصـله . شـده اسـت   تشـکیل  پیوسـته  هـم  بـه  متناظر دانگ دو از چهارگاه درآمد

  :از اند عبارت ها دانگ این

  ب ه ج: اول دانگ

  ب ه ج: دوم دانگ

 احتمـاالً  .دارنـد  قـرار  دانـگ  دو میـان  مـرز  در چهارگـاه  درآمـد  ي خاتمـه  و شـاهد 

 هـاي  درجـه  میـان  ي فاصـله  تغییـر  بـا  و انـد  بـوده  واحـدي  سـتگاه د گـاه  سه و چهارگاه

 بـدون  انـد؛  آمـده  وجـود  بـه  مجـزا  دسـتگاه  دو اولیـه،  دستگاه هاي دانگ چهارم سوم و

  .شود گرفته درنظر ها آن براي اي لحنِی جداگانه هاي سرمشق که این

  :ها بررسی سایر گزینه

بمــل،  بمــل، ال بمــل، مــی ســی: اســت از عبــارت» شــور فــا«نمــاي  مایــه: »1«ي  گزینــه

  کُرُن بمل، سل ر

بمـل،   بمـل،ر  بمـل، مـی   سـی : اسـت از  عبـارت » همـایون فـا  «نمـاي   مایـه : »2«ي  گزینه

  کُرُن سل

  کُرُن الکُرُن، رِ: است از عبارت» چهارگاه دو«نماي  مایه: »4«ي  گزینه

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

  )ديدریا معتق(  »2«ي گزینه - 113

  )شناسی فرم(

تـایی آهسـته و باوقـار، و تأکیـد متریـک       ساراباند رقصـی اسـت اسـپانیایی بـا وزن سـه     

ــت   ــرب دوم اس ــص معرفــی . آن بــر روي ض ــه  رق توانــد  مــی» 2«ي  شــده در گزین

  .باشد» مازورکا«یا » پولونز«

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

 )دریا معتقدي(  »3«ي گزینه - 114

  )ناسیش فرم(

ــت« ــوازي: »دوئ ــه . دون ــه قطع ــی  ب ــه م ــراي    اي گفت ــه اج ــر ب ــه در آن دو نف ــود ک ش

در دوران بـاروك گـاهی همـین واژه بـراي توصـیف اثـري بـراي        . پردازنـد  موسیقی مـی 

یـا اثـري بـراي    ) طـور مثـال ویـولن، ویولنسـل و هارپسـیکورد      بـه (یک ساز و کونتینوئو 

  .رفت کار می بهدار با دو خط صدایی مستقل نیز  یک ساز شستی

ــه ایــن فــرم مــی). ABA(بخشــی  فــرم ســه: »ترنــري« صــورت بخــش اصــلی  توانــد ب

)A(   ــی ــش فرع ــا بخ ــاد ی ــده ) B(، تض ــت ای ــود ) A(ي اول  و بازگش ــه ش ــب . ارائ اغل

شــود کــه در آن صــورت بــا عالمــت  دگرگــون مــی) بازگشــت(بخــش اصــلی در رپریــز 

A' شود نشان داده می.  

و ) A(صـورت بخـش اصـلی     توانـد بـه   یـن فـرم مـی   ا). AB(فـرم دوبخشـی   : »باینري«

توجـه شـود کـه در فـرم دوبخشـی، تضـاد میـان بخـش         . ارائـه شـود  ) B(بخش فرعی 

بخشــی بــوده و اغلــب بخــش فرعــی شــباهت  تــر از ســه مراتــب کــم اصــلی و فرعــی بــه

  .ي بخش اصلی خواهد داشت شده تري به تکرار واریاسیون بیش

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

  )دریا معتقدي(  »1«ي گزینه - 115

  )شناسی فرم(

هــاي اصـلی اســت، تــم در فــوگ   فونیـک و مبتنــی بــر تــم یـا تــم   اثــري پلــی» فـوگ «

ي  راهـی و در تنالیتـه   سـوژه ابتـدا در یـک خـط، بـدون هـم      . شـود  نامیده مـی » سوژه«

  .پردازند شود و سپس صداها از پی هم به تقلید سوژه می اصلی ارائه می

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

 )پارسا فردوسی(  »4«ي گزینه - 116

  )سازشناسی غربی(

اصـطالح  [کنـد   تـر اجـرا مـی    شده را یک پرده بـم  هاي نوشته نت» بمل سی«ترومپت 

باشـد صـدادهی سـاز    » دو«نیز بدان معناست که اگـر نـت نوشـته شـده     » بمل سی«

باشد، پس نـت  » بمل ماژور سی«طعه باید و چون صدادهی ق.] خواهد بود» بمل سی«

  .باشد» دو ماژور«شده براي این ساز باید در  نوشته

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

 )آرش آقایی(  »2«ي گزینه - 117

  )شناسی فرم(

ي مبـدأ ارائـه    همیشـه در تنالیتـه  ) A(ي کالسـیک، بخـش اصـلی     شیوه در روندو به

 .گردد می

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

 )دریا معتقدي(  »2«ي گزینه - 118

  )مدهاي کلیسایی(

ایـن فواصـل را   . اي تشـکیل شـده اسـت    پـرده  ي یک تتراکورد مورد نظر از سه فاصله

  .یافت» لوکرین«و دانگ دوم » لیدین«توان در دانگ اول  می
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 )دریا معتقدي(  »4«ي گزینه - 119

  )گام(

داراي یک عالمت سـرکلید هسـتند و از ایـن رو    » ل ماژوربم سل«و » بمل مینور می«

  .شوند خوانده می» نسبی«

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

  )95 -خارج از کشور(  »4«ي زینهگ - 120

  )74ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

 بـه  و دارد نام »ساز« شود می دیده آذربایجان هاي عاشیق دست در امروزه که سازي

 هـاي  عاشـیق  اجداد(قدیم  يها اوزان که سازي ظاهراً. است معروف عاشیقی نیز ساز

 سـاز  ایـن  اصـلی  تمرکـز . اسـت  داشته نام »چگور« یا» قوپوز«اند  نواخته می) کنونی

 يهـا  اسـتان  در امـا  اسـت،  جمهوري آذربایجان و غربی و شرقی آذربایجان در اگرچه

ـ  حضـوري  نیـز  قـزوین  و همدان زنجان، اردبیل،  از سـاز عاشـیقی   .دارد توجـه  لقاب

 شود می نواخته مضراب با که است مقید) اي زخمه(مضرابی  زهی سازهاي ي خانواده

  .گیرد می قرار مضرابی هاي )کوردوفون(صدا  زِه گروه در سازها بندي در رده و

هاسـت پـنج گـروه را     بندي علمی سازها که مبتنی بر چگونگی ایجاد صدا در آن گروه

هـا یـک سـیم     کـه در آن  (Chordophones)سـازهاي کوردوفـون   : دشو شامل می

ــد صــدا اســت  ــروه -کشــیده مول ــروه» زهــی«گ ــون   در گ ــا؛ ســازهاي اروف ــدي م بن

(Aerophones) و » بادي چوبی«هاي  گروه-ها ستونی از هواست که مولد صداي آن

ي سـاز مولـد    ي سـازنده  که ماده (Idiophones)؛ سازهاي ایدئوفون »بادي برنجی«

؛ »اي کوبـه «اي از سـازهاي   رده -ي آن سنج، گانگ و ناقوس اسـت  صداست، که نمونه

ها پوستی کشیده یا نـوعی غشـا    که در آن (Membraphones)سازهاي ممبرافون 

؛ سـازهاي  »اي کوبـه «اي از سـازهاي   رده-هاي متداول مولد صداست، مانند انواع طبل

ــون  ــ کــه صــدا در آن (Electrophones)الکتروف ــا ب ــا  ه روشه هــاي الکتریکــی ی

  .بندي ما در گروه» الکترونیک«گروه   -آید الکترونیکی پدید می

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

  )زاده بهرنگ حسین(  »2«ي گزینه - 121

  )101ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

گـذاري روي سـیم از    جاي انگشـت  سازي زهی مضرابی و مقید است ولی به» بینجو«

  .شود کلید استفاده می

  )امیررضا نصیري(  »3«ي گزینه - 122

  )182ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

حاصل تغییراتـی اسـت کـه در جمهـوري آذربایجـان در آکـاردئون بـراي        » گارمون«

ي دوم قرن نـوزدهم   سازگاري آن با موسیقی آذربایجان ایجاد شده و احتماالً در نیمه

گارمون اگر چـه حاصـل تغییـرات در    . ه استمیالدي به موسیقی آذربایجان وارد شد

ایـن سـاز در   . شـود  آکاردئون است اما امروزه یک ساز ملی آذربایجـان محسـوب مـی   

پرده  کوك گارمون تقریباً تامپره است، اما نیم. آذربایجان شرقی نیز متداول شده است

صـوتی  وسعت . شود تر از دیاپازون است و بنابراین یک ساز انتقالی محسوب می پایین

 . دار است گارمون حدود دو اکتاو و چند نت و مانند هارمونیا، هواصداي مطلق زبانه

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

  )بابک کوهستانی(    »1«ي گزینه - 123

  )54ي  مبانی نظري و ساختار موسیقی ایرانی، صفحه(

  . وجود دارد» بزرگ سوم نیم«ي  گاه، فاصله بین درجات دوم و چهارم درآمد سه

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

  )عادله لطفی(  »4«ي گزینه - 124

  )68ي  موسیقی سازمان سنجش، صفحه(

  . معناي ریتم داشته است» ایقاع«در موسیقی قدیم ایران، 

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

  )احمد رضایی(  »3«ي گزینه - 125

  )175ي  ایرانی، صفحهسازشناسی (

ــه  ــه زبان ــداهایی ک ــی از هواص ــان    یک ــه در آذربایج ــت ک ــازي اس ــه دارد س ي دوالی

  . شود نامیده می» ناي نرمه«و در کردستان » باالبان«شرقی 

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

  )احمد رضایی(  »1«ي گزینه - 126

  )ایرانی موسیقی مدشناسی(

 گوشـه  ایـن  در. گـردد  مـی  ارائـه  شـور  شاهد باالي درست مچهار یک شهناز ي گوشه

  .گردد می تر بم پرده ربع) متغیر( شور پنجم ي درجه

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

  )پارسا فردوسی(  »1«ي گزینه - 127

  )مدشناسی موسیقی ایرانی(
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م، گـام آواز  یک گام تشکیل بـدهی » همایون«ي چهارم گام دستگاه  اگر بر روي درجه

 .آوریم را به دست می» بیات اصفهان«

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

  )احمد رضایی(  »1«ي گزینه - 128

  )شناسی فرم(

، بسـط و  )یسـیون اکسپوز یـا  یشنمـا (ارائـه  : اسـت  یایـن تـوال   يدارا» سـونات «فرم 

 ایـــ یســـیونمجـــدد، رِاکسپوز یشنمـــا(مجـــدد  ي ، ارائـــه)دولپمـــان(گســـترش 

ــه، ابتــدا تــم اول . و کــدا) یتوالســیونرکاپ  یاصــل ي یتــهدر تنال) A(در قســمت ارائ

ــ ــه م ــردد، یارائ ــه تنال گ ــهب ــانو ي یت ــ يث ــ یونمدوالس ــود یم ــم دوم  ش در ) B(و ت

هـا پرداخـت و در    در قسـمت بسـط و گسـترش، تـم    . شـود  یارائه مـ  يثانو ي یتهتنال

ـ  هـاي  یونو مدوالسـ  شـوند  یمـ  یدههم تن در قسـمت  . گیـرد  یمـ صـورت   تـري  یشب

 جـا  یـن تفـاوت کـه در ا   یـن بـا ا  شـوند  یارائه مـ ) Bو  A(مجدد همان دو تم  ي ارائه

 ي یتــههــا در تنال تــم ي و همــه گیــرد مــیهــا صــورت ن تــم یــانم یونیمدوالســ یچهــ

 ي شــده اشــاره ارائــه يهــا در قســمت کــدا، بــه تــم یگــاه. شــوند یارائــه مــ یاصــل

  .دیاب یو موومان خاتمه م شود یم یکوچک

ــاتو« ــوگ »فوگ ــا ف ــوگ از بخشــی ی ــت) اکسپوزیســیون( ف ــه اس ــک درون در ک ــر ی  اث

 جایگــاه امــا شــود مــی دیــده هــا ســونات برخــی در مــورد ایــن. شــود ظــاهر تــر بــزرگ

  .رود کار به بخش دو بین یا بخش هر درون تواند می و ندارد خود براي خصوصی به

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

 )پارسا فردوسی(  »2«ي ینهگز - 129

  )سازشناسی غربی(

صـدا   اي پوست سازهاي کوبه» ها طبل«ي  و تمامی خانواده) طبل فنردار(» اسنردرام«

  .و بدون ارتفاع صوتی معین هستند) ممبرانوفون(

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

  )بابک کوهستانی(  »3«ي زینهگ - 130

 »سانسـیبل «است که  »سل دیز مینور« ،عالمت دیز باشد گام مینوري که داراي پنج

همیشـه  » سانسـیبل «ي  شـود درجـه   یادآوري مـی . خواهد بود» دیز فا دوبل« آن، نت

» زیرتونیـک «ي  پرده بـا تونیـک فاصـله دارد و اگـر غیـر آن منظـور باشـد از واژه        نیم

  .شود استفاده می
  

 خواص مواد

  

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 131

  )برها ها و رنگ حالل -215ي  ژي مواد، صفحهتکنولو(

هـا را   تـوان آن  اسیدهاي دباغی جزء اسیدهاي ضعیف هسـتند و در گیاهـان زیـادي مـی    

ي  آیـد، کـه در تهیـه    دسـت مـی   از ترکیب این اسیدها با بازهـا، نمـک فلزاتـی بـه    . یافت

وند، یـک  چه این اسیدها با آمونیـاك مخلـوط شـ    چنان. شود ها از آن استفاده می آستري

آسـتري بـه    چنین از این اسـیدها بـراي زدن پـیش    هم. آید دست می اي به نوع رنگ قهوه

بـا ترکیـب اسـیدهاي دبـاغی و     . شوند هایی که مواد دباغی کمی دارند، استفاده می چوب

  .شود کاري مصرف می آستري در رنگ آید که به عنوان پیش دست می پارامین، موادي به

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

  )الهام احمدپور(  »2«ي گزینه - 132

 )ها حالل -354ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

هـاي   رنـگ اسـت کـه در غلظـت     مـایعی بـی  : HNO3)جوهر شوره(اسید نیتریک 

شود که از آن بـراي خنثـی کـردن بازهـا و      رنگ مشاهده می متفاوت به رنگ زرد کم

اسید نیتریک جزء اسـیدهاي خیلـی قـوي اسـت کـه      . شود قلیایی استفاده میفلزات 

هـاي آن   نمـک . کنـد  اي بر روي لباس ایجـاد مـی   هاي قهوه سوزاند و لکه پوست را می

اسید نیتریک حالل . شود ها به این اسید تیزاب گفته می نیترات نام دارد و در چاپخانه

  .اصلی و مهم فلز سرب است

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

  )سعید کمالو(  »3«ي گزینه - 133

 )چسب -180ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

نام تجاري چسب کازئین است که حتـی در برابـر آب جـوش هـم مقـاوم      » سرتوس«

  .است

  :ها تشریح سایر گزینه

  .شود مانند سریشم از اعضاي مختلف حیوانات تهیه می: ژالتین

داراي خـواص مکـانیکی   . شود قایاي سگ ماهی و خاویار گرفته میاز ب: سریشم ماهی

  .کند دار نمی شود و چوب را نیز لکه نسبتاً خوب بوده، زود منقبض می

  .آید دست می هاي متفاوت به مانند ژالتین و سریشم از همان منابع، اما با روش: زیین

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

  )زهره حسینی(  »1«ي گزینه - 134

 )چسب -148ي  کتاب تکنولوژي مواد، صفحه(

هـاي قـوي، بـا قابلیـت ارتجـاعی و       از جمله چسـب ) چسب حیوانی(سریشم معمولی 

کلروفنـات سـدیم    سرعت انقباض زیاد اسـت و بـراي جلـوگیري از فسـاد آن از تـري     

  . شود استفاده می
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  )وحید ذاکر(  »2«ي گزینه - 135

 )چاپ(

شد داراي ترام خطی بـوده و   ي آن از آلیاژهاي مس استفاده می یهکلیشه که معموالً در ته

جـوهر  (هاي دیجیتـال   در حال حاضر چاپ افست و چاپ. رفت کار می به  براي چاپ نوشته

تـوان   تـرام کلیشـه خطـی بـوده و بـا آن نمـی      . جایگزین آن شـده اسـت  ) افشان و لیزري

ر مناسب نبوده و براي چاپ تصاویر به همین دلیل براي چاپ  تصاوی. روشن ایجاد کرد سایه

  .کلیشه و گراوور براي چاپ چند رنگ ترکیبی مناسب نبودند. شد از گراوور استفاده می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 136

 )چوب(

ر چوب هاي داخلی د ها و ترك در حقیقت، به وجود آمدن سوراخ» عسلی شدن شانه«

هاي کششی الیـاف   عسلی شدن چوب در حین خشک شدن، شکست دلیل شانه. است

اگر چوب را زمانی که تر است و آب . افتد هاي چوبی اتفاق می است که اغلب در اشعه

هاي آن وجود دارد، به مدت طوالنی در درجه حرارت خیلی باال نگـه داریـم،    در حفره

براین وقتی که چوب داراي آب آزاد است، نباید بنا. آید عسلی در آن به وجود می شانه

  .کاهد عسلی شدن آن می این امر از احتمال شانه. از درجه حرارت زیاد استفاده شود

خشک کردن خیلی سـریع و غیـر   » سختی برون«دلیل به وجود آمدن : »1«ي  گزینه

  . یکنواخت است

و طـولی در اثـر   کشـیدگی شـعاعی، مماسـی     به دلیل اختالف در هـم :  »2«ي  گزینه

  .چوب وجود دارد» معوج شدن«خشک شدن، احتمال 

در حقیقت به هـم خـوردن شـدید یـا لهیـده شـدن       » خوردگی چین«: »3«ي  گزینه

  . هاست سلول

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

  )95 -سراسري (  »4«ي گزینه - 137

 )داري مرمت و موزه(

ها بهبـود یافتـه،    اشیاء گچی که استحکام آنترین ماده جهت مرمري ساختن  مناسب

  . محلول اسید اگزالیک است

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 138

 )داري مرمت و موزه(

» کلریـت سـدیم  «و » ها هیپوکلریت«، »کلرامین«گیري کاغذهاي تاریخی از  براي لکه

اي است کـه در مرمـت اشـیاي هنـري، بـه عنـوان        ماده» مانیتول«. شود استفاده می

  . رود و قابل احتراق است کار می هاي اشباع از آب به بخش چوب استحکام

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

 )سعید کمالو(  »2«ي گزینه - 139

 )برها ها و رنگ حالل -354ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  ):هجوهر سرک(اسید استیک 

  .ترین اسید ضعیف است معروف -

  .مایعی بی رنگ و فرار است و با هر نسبتی با آب و الکل و اتر قابل حل است -

  .نامند اسید استیک خالص را گالسیال می -

  .نامند هاي آن را استات می نمک -

  .شود ي الیاف استات مصرف می در محلول توقف عکاسی و تهیه -

  .شود هاي گچ، آهک و سیمان روي چوب استفاده می کهاز آن براي برطرف کردن ل -

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

  )زهره حسینی(    »4«ي گزینه - 140

 )ها  کننده ها و پاك شوینده(

. ي صابون مواد چرب، مواد قلیایی و مـواد افزودنـی اسـت    ي الزم براي تهیه مواد اولیه

یلیکات سـدیم، کلوفـان، مـواد سـلولزي و     مواد افزودنـی شـامل فسـفات سـدیم، سـ     

تر تمام شـدن صـابون    مواد افزودنی براي پرکردن و ارزان. هاي کلوئیدي هستند خاك

  . ي صابون هستند در تهیه» مواد چرب«هاي نباتی زیرگروه  روغن. شوند اضافه می

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

  )زهره حسینی(  »1«ي گزینه - 141

 )ها کننده ها و پاك شوینده -343ي  اب سبز خواص مواد، صفحهکت(

دیگـر از صـمغ، کتیـرا، ژالتـین و نشاسـته       براي پیوستن اجزاي خمیردندان بـه یـک  

  . شود استفاده می

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

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه - 142

  )چسب(

هـا و از اسـید سـولفوریک جهـت      داشـتن چسـب   جهت مرطوب نگـه » گلیسیرین«از 

  . شود استفاده می» هاي ژالتینه چسب«رنگ کردن  بی

، »سولفیت سدیم«، براي جلوگیري از تخمیر چسب نشاسته و از »فرمالین«و » بوراکس«از 

  .شود ها استفاده می هاي حیوانی و جلوگیري از فاسد شدن آن براي تمیز کردن چسب
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  )افشین میرحسینی(  »4«ي گزینه - 143

 )بچو(

کشیدگی چوب در روش سنتی، ابتدا آن را در آب  براي جلوگیري از تغییر شکل و هم

  .جوشانند سرد قرار داده و سپس می

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

  )کتاب آبی(    »4«ي گزینه - 144

 )چوب(

سـازي از   درخت بلوط داراي چوبی سخت و محکم است و به همین دلیـل در پارکـت  

  .شود ستفاده میآن ا

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

 )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 145

 )چوب(

ترین و مؤثرترین مواد حفاظتی روغنـی اسـت کـه از تقطیـر      یکی از متداول» کرئوزوت«

هـا،   فرّار است و از چوب در مقابل قارچ کم» کرئوزوت«. آید دست می سنگ به قطران زغال

کنـد؛ ولـی    خوار و هوادیـدگی بـه خـوبی حفاظـت مـی      موجودات دریایی چوب حشرات،

اشـباع    هـاي تـازه   به عالوه، در چـوب . دهد پذیري، تمیزي و بوي چوب را تغییر می رنگ

. نادرسـت اسـت  » 1«ي  با این تفاصـیل، گزینـه  . دهد شده، قابلیت اشتعال را افزایش می

شوند، اغلب شامل اسـید   آب مصرف می مواد حفاظتی استاندارد که به صورت محلول در

  . کرمات مس، آرسنات آمونیاکی مس، کلرید کروماتی روي و کروم فلوئور هستند

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

  )90 -سراسري(  »2«ي گزینه - 146

 )داري مرمت و موزه(

تولـوئن در  . دشو تولوئن به عنوان حالل موم و الك در مرمت اشیاء هنري استفاده می

ي خوبی براي مرمـت   کند و ماده شود ولی موم و الك را در خود حل می آب حل نمی

  . اشیاء هنري است

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

  )مینا دامغانیان(    »2«ي گزینه - 147

  »داري مرمت و موزه(

نـوعی   ،سـیلیکا ژل . شود استفاده می» سیلیکا ژل«براي گرفتن رطوبت آثار هنري، از 

تشـکیل شـده    اکسید سیلیسیم دي بعدي است که از واحدهاي چهاروجهی سه پلیمر

است که این کار  ...و  ها آمین ،ها فنول ،الکل ،آب ژل جاذب خوبی براي سیلیکا. تاس

  . دهد یوندهاي هیدروژنی انجام میرا از راه پ

است،  زئولیت و آلومینا تر از ژل در دماهاي پایین بیش کنندگی سیلیکا ظرفیت جذب

کننـدگی   با این وجود اگر میزان رطوبت کم باشد، نسبت به زئولیـت خاصـیت جـذب   

  .دده تري نشان می کم

  .شود زدایی چرم استفاده می بوتیل قلع براي قارچ از نفتات تري: »1«ي  گزینه

  .گیرد طح لینولئوم صورت میرفع چروك چرم با قرار دادن آن روي س: »3«ي  گزینه

  .شود ورسازي چرم از تتراکلرور کربن استفاده می براي غوطه: »4«ي  گزینه

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

  )الهام احمدپور(  »1«ي گزینه - 148

  )ها رنگ -357ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

H)آب اکسیژنه O )2   :هیدروژنپراکسید  -2

بري یک اتم اکسیژن از آن جـدا   بر است که در موقع رنگ آب اکسیژنه مؤثرترین رنگ

بایسـت در   آب اکسیژنه باید همیشه به دور از گرد و غبار و فلزات بوده و می. شود می

اي سربسته و در جاي تاریک نگهداري شده و به صورت تازه استفاده  هاي قهوه شیشه

هـایی روي آن ایجـاد    بري چوب بلوط مناسب نیست و لکه رنگبر براي  این رنگ. شود

هاي سفید مانند افرا، زبان گنجشک، گالبی،  بري چوب توان براي رنگ کند، اما می می

اکسـیژنه بـه عنـوان     ي آب هنگـام اسـتفاده  . گیالس و داغـداغان از آن اسـتفاده کـرد   

  .دشو کننده اضافه می سفیدکننده، سیلیکات سدیم به عنوان فعال

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

 )فر محسن مختاري(  »4«ي گزینه - 149

  )الیاف نساجی(

به همین علـت اگـر در   . اسید استیک که اسیدي آلی است تأثیر کمی روي پنبه دارد

  . بریم رنگرزي نیازمند کاربرد اسید باشیم از این اسید بهره می

مـدت بـا الیـاف     ستند که در صورت تماس کوتـاه ها از اسیدهاي معدنی ه سایر گزینه

زمـان   پنبه تأثیر منفی چندانی ندارند ولی اگر با غلظـت و دمـاي بـاال و یـا در مـدت     

  .کنند طوالنی با پنبه برخورد کنند، الیاف آن را متالشی می

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

  )زهره حسینی(  »4«ي گزینه - 150

  )برها ها و رنگ حالل -353ي  مواد، صفحه کتاب سبز خواص(

. وینیـل اسـت   حالل اوره فرمالدئید، مالمین فرمالدئیـد و پلـی  ) بوتانل(الکل بوتیلیک 

هـایی بـا    نسبت بـه کـدر شـدن در برابـر حـالل     . ي نیترات سلولز است کننده مرطوب

الل قابلیت حل شدن در روغـن بـزرك را دارد و حـ   . ي اشتعال باال مقاومت دارد نقطه

  . هیدروکربن است

  .شود شود؛ ضد یخ است و در صنعت پالستیک مصرف می با آب مخلوط می» گلیکول«
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