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 «9»ی  گزینه -969

 (82ی  ، صفحهتاریخ هنر جهان)

 .یافتت  اهمیت مقبره ی مصر، ساختهای اولیهی سلسلهدوره در

 و ستاخطد  شتل  مت   مستطیی   هایحفره صورت به را هاقبرهم

 پوشان ه چوب  سقف با را آن روی و داده قرار آن داخ  را مطوف 

 داده قرار مرگ از بع  جهان برای لوازم زن گ  و ه ایا آن درون و

 .کردن م  تزیین حجاری و نقاش  با را آن داخل  سیوح و

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

 «3»ی  گزینه -961

 (28ی صفحه تاریخ هنر ایران،) 

 درون کته  چهارپر ترنج نوع  با آبادی سلیاندر این دوره، شیوه

 کردن  بته م  پر آهو و گوزن جمله از زن ه بسیار تصاویر با را آن

خط با های شلوفه طرح آن ش . در مب ل ب یع و خاص ایشیوه

 ش .م  اجرا های تاریکزمیده روی آب  باریک های

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

 «4»ی  گزینه -963

 (92ی  ، صفحهجهان)تاریخ هنر 

م  های نمادینبرجسطهنقش بداهای دیواره بر جا همه مایاها در

 فشردگ  و انبوه  هابرجسطهنقش این بارز ساخطد . خصوصیات

 است. هاآن یگونهملعب شل  و و حیوان انسان شبه هایصورت

 حروف یا عالیم میان در آئید  یا مذهب  لباس با هاپیلره معموالً

 شون .م  داده نمایش رمزی

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

 «9»ی  گزینه -964

 (خوشنویسی)

در قیعات خوشدویس ، بخصوص نسطعلیق، بعضى از حروف و کلمتات  

گیرنت  و   قب  از خود قرار مى یهاز جاى اصلى خود خارج و باالى کلم

دهد . سوار کردن حروف  شون  و انسجام بیشطرى به سیر مى سوار مى

هتا در یتک ا تر     هتا و ستفی ى   ن سیاهىو کلمات باعث ایجاد توازن بی

شود. البطه بعضى از حروف در قواع  خوشدویسى نبای   خوشدویسى مى

 .سوار شون 

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

 «1»ی  گزینه -961

 (561ی ، صفحهبا مکاتب نقاشیآشنایی )

ستزان شتل  گرفتت،     یآرا رینخست که تحتت تت     یهدر مرحل

 ابت موضوعات را جست  یو هد سه  ها شل  ساخطمانستیوبک

که   از ش  وجه شیکردن ، عالوه بر نما  ها سعآن. و جو کردن 

پدهان است   یکه از د زیرا ن ی است، پشت و پهلوها  یدر برابر د

از جهتات   جته یبگذارنت . در نط  شیبا هتم و در آن واحت  بته نمتا    

هتا را طبتق ن تر ختود و     داشتطد  و آن  طرح بر مت  ایمخطلف اش

بتود از    بت یدوران ترک نیت کردن . آ ار ا م بیخاص ترک  بان م

از شئ مورد ن ر ن اشت، بللته    سیوح شلسطه، که نه تدها نشان

شت ه بتود. بته     فیو ضع  هیها به ح اق  رسدر آن زیرنگ ن گرید

 .معروف است « لیتحل سمیکوب»به  وهیش نیا ،سبب نیهم

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

 « »ی  گزینه -960

 (هنر رنسانس)

 

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

 «1»ی  گزینه -961

 (58ی ، صفحهتاریخ هنر ایران)

 ساخت که ی چهارم پیش از میالد در شوشهزاره های سفالیده

رنتگ   چدت   نقتوش  دارای داشتطه،  ت اوم سال 077ح ود  ها آن

 ظروف هسطد . اغلب رنگتک یا و  وسیاه( نارنج  بدفش، )قرمز،

 کوتاه گردن شل ، ایهای دایرهشلم با پهنته هایکوزه شل  به

 برخت   در و ظروف یشانه روی بیشطر هانقش .گشادن  دهان و

 خیتو   شتام   هتا گیرنت . نقتش  برمت   در ظترف را  سیح تمام

 هایبد یتقسیم با که سطد ه چهارخانه و لوزی مثلث، شلسطه،

 در هد ست ،  نقتش  بر ان . افزونش ه ج ا هم از عرض  و طول 

 متاه ،  عقرب، مار، موجودات چون انواع نقش ظروف از تع ادی

 انستان،  طبیع ، گاو، مداظر عقاب، ای،افسانه و دارشاخ حیوانات

 شون .م  دی ه … و پرواز حال در پرن گان معماری، هایسازه

 89 خارج از کشور درک عمومی هنر
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------------------------------------------------------ 

 «9»ی  گزینه -961

 (موسیقی)

کرب در مازن ران به کَرب یا کارب شهرت دارد؛ در آران کاشتان  

سَدج نامی ه م  شود؛ در ابیانته بته جغجغته معتروف استت و در      

ای استت  سبزوار به آن سدگ م  گوید . کرب، خود ص ای  کوبه

آیت  و جتدآ آن از چتوب و    ص ا در مت  که با ضربه مسطقیم به 

شل  آن سیلد ری یا گل ان  است. ایتن ختود صت ا در قت یم از     

هتا  جدآ سدگ بوده اما به علت شلستطن و خترد شت ن ستدگ    

هدگام نواخطن و آسیب دی ن مجریان و اطرافیان، به ت ریج چوب 

های ظاهری و ساخطاری کرب جایگذین سدگ ش ه است. ویژگ 

توپُر ج ا از هم به شل  گل ان و تا ح ودی  کرب، دو قیعه چوب

مرغ است و یک سمت آن مح ب و ستمت دیگتر   ماند  نیمه تخم

ای آن کامال صاف و تخت استت. در طترف محت ب غالبتا تستمه     

تر قترار  کدد  تا کرب در دست اجرا کدد ه محلمچرم  نصب م 

 .گیرد

ر متاه  زمان اسطفاده از این خود ص ا فقط ایام عزاداری عاشتورا د 

محرم و نوع اسطفاده از آن گروه  است و هیچ ساز دیگری آن را 

همراه  نم  کد . هدگام اجرای گروه  کرب یک یا چد  نوحته  

خوان، گروه اجرا کدد ه را همراه  م  کدد  و گروه نیتز ترجیتع   

بد  نوحه ها را به طور مطداوب با تک خوان تلرار م  کدد . کرب 

مقاوم، ماند  زردآلو و گردو ستاخطه  معموال از چوب های سخت و 

 .م  شود

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

 « »ی  گزینه -961

( ) 

 

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

 « »ی  گزینه -996

 (نمایش عروسکی)

  

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

 «9 »ی  هگزین -999

 (1ی چاپ دستی، صفحهکارگاه )

 مربو  است ایپارچه ،غرب دنیای در چاپ ینمونه ترینق یم 

 از استطفاده  بتا  کته  شترق ،  ستبک  به و میالدی ششمی س ه به

 شمال  اروپای در گور یک داخ  از و ش ه اجرا چوب  هایقالب

  .است آم ه دست به

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

 «1»ی  گزینه -991

 (51طراحی نقوش سنتی، صفحه )

-بیت در ترک قیت و محاستبات دق   از تداسبات هد س یریگبهره 

 ریت گچشتم هخامدش  آ ار تم ن  ینقوش بر همه یو اجرا یبد 

  قت یو تلف  انستان  ،یجانور ، اهینقوش با موضوعات گ نیاست. ا

 نیت نقتوش ا   طراحت  .انت  ش ه  با ظرافت و مهارت فراوان طراح

)طال، نقره و مفرغ( بته   یفلز ، سدگ یایاش یبر رو شطریدوران ب

 یدوره استطفاده از خیتو  گتردان بترا     نیت کار رفطه استت. در ا 

 کیت گستطرش   یوهیمطقتارن و شت   ینقوش و روش اجرا  طراح

گتر  نشان  داشطه است. نقوش انسان یادیکاربرد زها نقش  جانب

  اقوام مخطلف در تم ن هخامدش  عو اجطما  فرهدگ یها ژگیو

 و،درخت ستر  :ان  ازبه کار رفطه عبارت یهانقش نیترشیب. است

دار، گاو، بز، گوسفد ، اسب، انسان بال ر،یش لوفر،یگ  دوازده پر، ن

  .قیدار و تلفبال وانیح

   عبارتد  از:نقوش در تم ن هخامدش  مهم طراح یها ژگیو

 ،یجانور ، انسان بیر موضوع به ترتنقوش از ن  نیپرکاربردتر -١

 .است  قیو تلف  اهیگ

  اجطمتتاع یهتتا تیتتتمتت ن در موقع نیتتدر ا  نقتتوش انستتان -۲

 .داده ش ه ان  شیمخطلف نما

 است.  هخامدش یژهیو یگاو و هما از نقوش جانور ر،یش -۳ 

درختت سترو، گت  دوازده پتر و گت         اهینقش گ نیترجیرا -۴

 است.  آب لوفرین

  یو دقت فراوان و تاک   گیچیو با پ  با خیو  مدحد نقوش -۵

 ان .و اجرا ش ه  طراح اتیبر جزئ
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مطقتارن و تلترار    یوهیتم ن به ش نینقوش در ا یروش اجرا -۶

 است.

 یمعمتار   ن م هد ست  ریزمان تحت ت   نیدر ا یبد بیترک -0

 تم ن است. نیا

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

 «3»ی  گزینه -993

 (12کارگاه نقاشی، صفحه )

پردازی رئالیستط  در کارهتای نقاشتان  چتون     در روسیه، مد ره

 شود.ویطان، دی ه م سرف، شیشلین و له

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

 « 3»ی  گزینه -994

 هنر قرون وسطی()

توان به ستادگ   نم ی وجه اشطراک رومانسک و گوتیک، درباره 

درآم  گوتیک ن ر داد. زیرا بسیاری از محققان، رومانسک را پیش

های زیادی در ایتم دو ستبک، مشتطرک    داند . بدابراین ویژگ م 

ها و مداطق مخطلف، است. از طرف دیگر، خود رومانسک در زمان

های مطفاوت  دارد. به عدوان مثتال، در برخت  از مدتاطق،    ویژگ 

شتل  و در برخت  مدتاطق    ومانسک کامال مستطیی  کلیساهای ر

ی دیگتر ستدگ  بتودن بستیاری از     دیگر به شل  صلیبد . نلطته 

 کلیساهای رومانسک و گوتیک است.

-های هالل  شداخطه م از سوی دیگر همیشه رومانسک به طاق

ها های  از معماری رومانسک، وجود دارد که در آنشود. اما نمونه

 شداخطه ش ه با نام گوتیک وجود دارد.های تیز و جداغ  قوس

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

 «3»ی  گزینه -991

 (هنر ایران)

ای ستاخت و ستاز کمطتری از    خانهنگاری یا نقاش  قهوهدر خیال 

 شود.خورد و از تزئیدات، اسطفاده نم نگارگری به چشم م 

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

 «1»ی  گزینه -990

 (عکاسی)

-ی بزرگت  از تتک  برانت در طول دوران علاس  ختود، مجموعته  

هتتای شتتاعران، نویستتد گان و هدرمدتت ان معاصتتر ختتود را چهتتره

های ختود را در محییت  قترار    کوشی  م لگردآورد . همواره م 

 ش .ها یا سبک زن گیشان بای آ ار ، ساخطهکدد هده  که ت اع 

-اری به رنگمایههای چاپ برانت که تضادهای آشلعالوه بر شیوه

بخشی ، عام  دیگری کته در محتزون نمتودن    های تصاویر او م 

هتای  های وی نقش داشت این بود که به ن رت از مت ل چهرهتک

گرفتت و تترجیح   خود در حال لبخد  زدن یا خد ی ن علآ م 

تتر زن گیشتان    یهتای جت  روی جدبته  هتا را بتر  داد ذهن آنم 

 .مطمرکز سازد

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

 «9»ی  گزینه -991

 (هنر ایران)

سرا یا خان، بخش  از بازار است که به عدوان انبار و دفطتر کتار از   

فورشان بود. بته طتور   ش  و مح  کار تجار و عم هآن اسطفاده م 

ی پتایین بته   انت  کته طبقته   کل ، سراها بداهای  عموماً دو طبقه

شود. بتا  ی دوم به عدوان دفطر کار، اسطفاده م عدوان انبار و طبقه

هتای  ذکر ش ه و غلط بودن مواردی در گزیدهتوجه به توضیحات 

 ، پاسخ صحیح سوال باش .١ی رس  گزیده، به ن ر م ۴و  ۳و  ۲

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

 «1»ی  گزینه -991

 (8عکاسی )

 و تتازه  یرسانه یک عدوان به دوم جهان  جدگ از پآ علاس ،

 تحتت  را دیت ن  چگونگ  و ش میرح  تبلیغات در اسطفاده قاب 

 تغییرات  و کردن رتوش با هاعلآ در گرای داد. واقع قرار ت  یر

مت   انجام ح  از بیش کاریدست حط  و ایربراش دسطگاه که با

 دوران، این در .رفتم  بین از ش ،

 و شت ن   گرفطته  کار به تبلیغات یزمیده در مونطاژها از بسیاری

 بترای  بستیاری  و طراحان آوردن  دست به بسیاری هایموفقیت

شیوه و علاس  یادگیری به ج ی ، یرسانه املانات از مد یبهره

 .پرداخطد  آن بیان گرافیل  های

 متیالدی،  ۵7 یدهه از سوئیس  گرافیآ یماهانه یمجله چاپ

 تلمیت   بترای  علاس  هایتلدیک و هد س  هایطراح  از که
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 ش ه تهیه گرافیک آ ار شبردپی در برد،م  بهره خود تصویری آ ار

 .داشت زیادی سهم علآ با

 نشتریات  شت ، مت   بهطتر  متردم  اقطصتادی  وضعیت که چدانهم

 زمانهم بود، همراه زیادی هایعلآ با که مُ  ج ی  و گوناگون

 ستردبیران  زیاد رقابت .رسی م  چاپ به کشورها از تع ادی در

 مداسب یهافرصت تا ش  سبب خود، نشریات کردن جذاب برای

 .شود فراهم زمیده این در اسطع اد با علاسان برخ  برای

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

 «3»ی  گزینه -991

 (هنر معاصر ایران)

خط در ایران استت.  ی نقاش از هدرمد ان بعرصهای  نصراهلل افجه

ا در تحصتیالت مقت مات  ر  و  تهران به دنیا آم  ١۳١۲ در سالاو 

تهران گذران ه و موفق به گرفطن دیتللم هدتری شت ه استت. وی     

تمرکتتز بتتر روی هدرخیتتاط  دارد و بتتا  یچدتت ین دهتته ستتابقه

های مخطلف و مصالح و مواد مطدتوع در خوشدویست  نیتز    تلدیک

ای را به وجود آورده است. نصتراهلل افجته   کار کرده و آ ار مطدوع  

هتا  ان وزیگونه تجربهول ایندر میان خوشدویسان ایران  از نس  ا

املانات خوشدویس  بتا مصتالح    و ترکیب کردن و گسطرش دادن 

 نقاش  و سایر تلدیک های طراح  بوده است.

افجه ای نمایشگاه های بسیاری از آ ارش را در داخ  و ختارج از  

 کشور برپا کرده است

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

 «2»ی  نهگزی -916

 (هنر یونان)

 در کطاب هدرسطان طراح  دوخت آم ه است: 

 تا آن مردانه نوع. پوشی ن م  پا مچ تا بلد  پیراهن یونان  زنان

  نام به بزرگ شال  زنان .داشت نام کیطان، پیراهن این بود، زانو

 .پیچی ن م  خود ب ن دور، هیماتیون

تیون استت. امتا   بدا به توضیحات این کطاب، پاسخ صتحیح، هیمتا  

ی مهم این است که هیماتیون، پوشش  مشطرک میان زنتان  نلطه

و مردان بوده است. به عبارت دیگر هیماتیون، انواع زنانه و مردانه 

 داشت.

الدهترین  پاال پوشش زنان روم  و کد یآ، لباس  مربو  به بتین 

تتوان گفتت کته دلفتوس، لبتاس      است. بدابراین با رد گزیده، مت  

 نان یونان است.مخطص به ز

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

 «3»ی  گزینه -919

( ) 

های  ها گوید گ های اول و دوم یک فیلم، بسیاری از نقشدر کدار رُل

بسیار کوتاه در ح  چد  یا یک جمله و یا حط  یک کلمه و آوا و بسیار 

کددت   ها ایفای نقتش مت   جای این رلهگذرا دارن . به گوید گان  که ب

-های  که در اصیالح عامیانه نقششود. چدین نقشگو گفطه م مردی

های سیاه  لشلر فتیلم هستطد  در تتاریخ دوبتالژ ایتران معمتوال بته        

که از لحتا   ان  یا اینگوید گان  که برای اولین بار وارد کار دوبله ش ه

شل  ه دهد  ب که خود ترجیح مفد  فاق  مهارت کاف  هسطد  یا این

 .شودگوش برس  سلرده م ه ها در فیلم بجزئ  ص ای آن

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

 «1»ی  گزینه -911

 (سینما)

-به کمت ی موقعیتت، نزدیتک   « جهتبیخود و ب »و « هیچ»های فیلم

 ترن .

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

 «4»ی  گزینه -913

 (هنر ژاپن)

نگتاری ژاپدت ، شتهرت    هارو نوبو در چاپ چوب  و موتونوبو در مد تره 

 دارن .

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

 «3»ی  گزینه -914

 (هنر پیشاتاریخی جهان)

گوزن است. در  ،ی مدحصر به فرد و مشخص هدر سلا  ژگیو نیترمهم

ش ، احطماال  مورد پرسطش واقع م یبریس فیطوا نایآغاز، گوزن در م

کهن خود را از دست داده   مذهب تیتا زمان سلاها قسمت اع م اهم

بته    رود که اعطقاد مربو  بته انطقتال روح مطتوف    احطمال م  بود، ول

در سراستر   ایدر اوراست   هدوز بته طتور کلت    گوزن،توسط  گریجهان د
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 0196کد: 

وجود گوزن بتر    یدل  یموضوع شا نی، اباش اول مط اول بوده  یهزاره

را  ی هتا و مملن استت نقتاب   بوده باش  نیمربو  به ت ف یایاش یرو

 .آوردن  پرن ه در م ایکد  که به شل  شاخ گوزن  هیاسب توج یبرا

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

 «9»ی  گزینه -911

 (های هنریسبک)

بتا جتوش    یرا در جفطلتار   ، روش١۵۵7 ز اواخر دههجان چمبرلین ا

. ها، دنبال کرده استت   یمچاله ش ه و رنگارنگ اتومب یدادن قیعه ها

 المعارف هدر، پاکباز()دائره

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

 «1»ی  گزینه -910

 (هنر روم)

 ی هافردی انیدر متئاتر فالویوس( )آمف  کولوسئومل  ش  یضب یبدا

رار ق دارددجاه هزار تماشاگر را پ شیکه گدجا جیمارپ یهاگاهدطساز نش

 یاز راهروهتا  یا هیت چیساخطمان شبله پ نیا یربدایگرفطه است. در ز

-گاهدطست نگه داشطن نش یبرا  بطون یبد  المرکز با طاقطحو م  شعاع

 است.   هساخطه ش یباال فیرد فیرد یها

کته   یبته طتور   یمعمتار  فضتای  یدت  ب میرا در تقس خالقیت رومیان

 وستئوم کول  رونت یب یاز نمتا  توان م ط ح شود جبغرن یدرخور کاربرد

 عبتور و کته املتان     خروجت  یورود هایطاقبد ی  مشاه ه کرد بعد

 بدتا را فتراهم    درونت  فضتای  یتخلیهماشاگران و تسریع  مرور سه  و

 یرزهاج با  خروج - یورود یهاراه نیا یبیهرا .آورده است م

  رونت یب ینمتا بتود. در  به دقت محاستبه شت ه   درون   یهاگاهدطسنش

  هیت بر یهتا از قیعته ستدگ   ی قوس ها هالل ودن انهدهکولوسطوم با 

چدان که در مورد ها همسدگ نیچهارگوش ساخطه ش ه است. ا یش ه

ت فت ج گریلت  یبته   یفلتز ها و قی های . با بستمی ید  ونانی یمعمار

 )هدر در گذر زمان، گاردنر( ق  مال  است.اف نزشاش ه ان  و در

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

 

 «4»ی  گزینه -911

های زنان ی پیراهنای، مشخصهرگوش و دامن با فرم زنگولهای چهیقه

 عصر رومانطیک است.

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

 «1»ی  گزینه -911

یتتک استتباب بتتازی نتتوری بتته نتتام      ١700امیتت  ریدتتو در ستتال   

، پراکیدوستلوپ . پراکسیدوسلوپ برای ان اخطن تصویر بر پرده ستاخت 

اما زوتروپ   .بود چیزی کمابیش شبیه زوتروپو  ی گردن هیک اسطوانه

نته از الی   دی نت ، ه مت  دت که تماشاگران تصاویر را در رشتطه ای از آی 

او راه  ابت اع کترد کته بتا استطفاده از یتک        ١77۲در سال  ها.شلاف

فانوس و تع ادی آیده تصاویر مع ودی را روی پترده بطابانت . در ستال    

خیل  بزرگطری از پراکسیدوسلوپ را بته نمتایش    یریدو نمونه ١77۵

های با اسطفاده از نوارهای بلد  و پهد  از قاب ١7۵۲گذاشت و از سال 

داد های عموم  ترتیب مت  مایشطور مد م نه ب  نقاش  ش ه با دست،

هر چد  تصتاویر   ،که نخسطین نمایشهای عموم  تصویر مطحرک بودن 

زحمت زیادی کته نقاشت  روی    روی پرده لرزش داشطد  و کد  بودن .

 ها را باز تولی  کرد.ش  آنها داشطد  به این معدا بود که آسان نم پرده

 ١7۵۵ریدتو در ستال   رسی  و تری به ن ر م نوارهای علآ راه عمل 

هتای  بترای   شروع کترد بته استطفاده از دوربتین بترای ستاخطن فتیلم       

ختاطر رقابتت از ستوی    ه ، او ب ١۵۵7اما مقارن  پراکسیدوسلوپ خود.

 .تر بودن  از دور خارج ش های نمایش روی پرده که سادهسایر روش

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

 «1» ی گزینه -911

 (  صنایع دستی)

 ایجتاد  قاشتق، بتا   درون آن دادن قرار و گوی کردن ی سرددر مرحله

 مرحلت   از حاصت   کته گتوی   شودم  سع  دوران  و مطداوب حرکات

 کد  حفظ را خود اولی  شل  بطوان  تا شود سرد کم  قب )گوی دوم(

 شیشته  متذاب  گرانروی مرحله این در .شود آماده بع  مرحل  برای و

 رستی ن  برای ایشیشه گوی دلی  همین است. به کم آن قیر و زیاد

 گیرد.م  قرار قاشق داخ  تر،بیش به یلدواخط 

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

 «4»ی  گزینه -936

 (هنر معاصر ایران)

برداشتت   یمحمت   نیچتوب  یهتا و مجستمه  هاونیکدسطروکس نیهطرب

از آ ار کهن لرستطان و املتش را نشتان     یامروزساز لرهیپ کیآگاهانه 

 دهد . م
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یح ج اکنک�ر  یدرس ت�سیم فن یپ�سخ تش�  یه�دی ب�ق�س�م�ن    -   (نظ�م ق�یم و ج�ی�) ۹۸ کش�ر ز خ�ر
 

) وج�د دارد.ی روبه(صفحه  Qخط عم�د ب�  ۱۲م داده ش�ه، جس در  -۱۶۱  )خط و صفحه، ۶۰ی کشی، صفحهفنی و نقشهسیم �(ت روی تص�ی�

  

 

 

 

 

 

 

 

 عب ک�چک تشکیل ش�ه است.کم ۲۱۶مکعب ب�رگ از  -۱۶۲

× × =6 6 6 216   
 کنیممی مح�ف ش�ه را ک ی ک�چک مکعب ه�یه�از تع�اد کل مکعب

( )− + = − =216 16 24 216 40 176   
 مکعب ک�چک است. ۱۰۸نیمی از مکعب ب�رگ ش�مل 

÷ =216 2 108   
 م�ن�.ک�چک از حجم داده ش�ه کم کنیم نیمی از مکعب اولیه ب�قی میمکعب  ۶۸� تع�اد ا�

− =176 108 68   
 

 

از چپ  و از جل�ی ه�نم� ت.یکس�ن اسرو) و نم�ی از چپ(نم�ی ج�نبی) نم�ی روبه(نم�ی از جل�ش�ه، �دن  حجم داده �جه به متق�رن بب� ت -۱۶۳

 ن�.اپ�ره خط تشکیل ش�ه ۲۶در مجم�ع از 

 

 

 

 

 

 

 کنیم:استف�ده می زی� ی ش�ه از رابطه مکعب مستطیل دادهب�ای مح�سبه قط�  -۱۶۴

(         ) (         ) (         ) (         ) (         )= + + ⇒ = + +2 2 2 2 2 2 2 23 4 4   

                         = + + ⇒ = + + ⇒ =2 2 23 4 4 9 16 16 41  
 

 

 

 

 

 قط�  ارتف�ع ع�ض   ط�ل قط� 

 قط�  قط�  قط� 
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خی نیمصفحه ۲ی افقی، صفحه ۶، ه ش�هدر حجم داد -۱۶۵ روی وبهی ر ی عم�د ب� صفحهصفحه ۹. در مجم�ع وج�د داردی منتصب صفحه ۱و  ر

)  .�د داردج) وQتص�ی�

 

 د.ق�ار دار )A(روی رأس ق�ئم )h(ه�عی ب�خ�رد ارتف�ال�اویه) نقطهه(ق�ئم�شتگدر ه� مثلث راس -۱۶۶

 

 

 

 

 ت�ان آن را رسم ک�د.ای� ب�اب� هستن� در نتیجه ب� داشتن یک ضلع و یک زاویه می�ع و زوا�ض�ع تم�می اضمتس�ویدر مثلث  -۱۶۷

� ت�جه به ب�اب� ب(.آن را رسم ک�دان ت�می الس�قین دو ضلع و دو زاویه ب�اب� هستن� در نتیجه ب� داشتن یک ضلع و یک زاویهدر مثلث متس�وی

 ورد.)آدست س�م را بهی ی زاویهت�ان ان�ازهب� راحتی مییه، شتن یک زاوب� داب�دن دو زاویه 

 

۱۶۸-  

S r r / /
S ( r) r

π π π
= = = =

2 2

2 2
3 14 0 78

2 4 4 4






  

 

 

۱۶۹-  

P a a a a a
P a a

+ + + +
= = =

2 2 2 2 2
4 4 4





 

 

 

φ/ع�ض مستطیل ب� ع�د  بهط�ل نسبت در مستطیل ط�یی  -۱۷۰ =1  .ب� است�اب 618
a / a / a= ⇒ = × ⇒1 618 450 1 618 728

450
   

 

لی کن� و، محیط تغیی� میح�کت دهیم Lطخرا روی  A� ا� BCو ث�بت ب�دن  L و D در شکل داده ش�ه، ب� ت�جه به م�ازی ب�دن -۱۷۱

BCدر ارتف�ع ع�هل ض�ب ق�صح�نصف  مس�حت ب�اب� است ب�  در ه� مثلث زی�ا است.مس�حت هم�اره ث�بت  h( )×
2

 A� ش�ن جبهج� و ب� 

 ت است.هم�اره ث�ب آن (h) عو ارتف�(BC)ق�ع�هی هان�از 

 

 

 

 
 
 

 

  ش�د.ب�ش�، وت� ن�می�ه می ب� دای�ه واقعس� آن  ه� پ�ره خطی که دو -۱۷۲
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 ن�.هست مم�س مشت�ک دو دای�ه م�ازیواصل به نق�ط تم�س  ه�یهم�اره شع�ع -۱۷۳

 

 

 ی هستن�.ت�ک م�ازش، مم�س ه�ی مب�اب� ب�شن�دو دای�ه ب�هم  ا�� : » ۱« ینهگ�ی

 

 

 ستن�.ین یم�ازت�ک ش، مم�س ه�ی مب�شن�نب�اب� دو دای�ه ب�هم  ا�� : » ۲« ینهگ�ی

 

 

 ممکن است شع�ع ه� م�ازی ب�شن� ولی ب� مم�س مشت�ک عم�د نب�شن�.: » ۳« ینهگ�ی

 

 

 

 

 مت� ب�اب� است.میلی ۴/۲۵ه� اینچ ب�  -۱۷۴

 inch /  mm=1 25 4   

inch mm323 594
8

   

inch mm133 841
8

  

mm×594 ابع�د ک�غ�   است. A1م�ب�ط به ک�غ� 841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷۵- P ی افقی تص�ی� صفحه ،Q روی تص�ی� و ی روبهصفحهR ۶۱ی کشی، صفحه(ت�سیم فنی و نقشه ی ج�نبی تص�ی� است.صفحه( 

 

 

 

 

 

 نوع کاغذ mmابعاد به 
×1189 841 A0 
×841 594 A1 
×594 420 A2 
×420 297 A3 
×297 210 A4 
×210 148 A5 
×148 105 A6 
×105 74 A7 
×74 52 A8 
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 ه�ی روی مح�ره� ب�اب� است.بین مح�ر ه� و نسبت زاویهدر تص�وی� ای�ومت�یک  -۱۷۶

 

کشی معم�ری، نقشه( ش�د.بع�ی تقسیم میی تص�وی� دوبع�ی و تص�وی� سهزب�ن تص�ی� است و به دو دسته ،�ن غ�لب در معم�ریبز -۱۷۷

 )۱۲ی صفحه

 

 

۱۷۸-  

 

 

 

 

 ه�یش�ن�. نقشهت�سیس�ت الکت�یکی تقسیم می ه�ینقشه ت�سیس�ت مک�نیکی و ه�ینقشه ییس�تی به دو دوستهه�ی ت�سنقشه -۱۷۹

 )۱۵ی کشی معم�ری، صفحهنقشه( ستن�.همک�نیکی ت�سیس�ت ه�ی ب و ف�ض�ب ج�و نقشهکشی آل�له

 

 آوردن ج�اب فقط ک�فی است اع�اد را در ف�م�ل مقی�س ق�ار دهیم:دست ب�ای به -۱۸۰

 مقی�س
                             

= ⇒  
                                                              /

cm mm
= = ⇒ = =

1 2500 16 66 17
150 250 2500 15

   

 

          یه�دی ب�ق�س�م�ن

یمسئ�ل درس ت�سیم فن  

 ان�ازه ت�سیمی ان�ازه ت�سیمی ان�ازه ت�سیمی
 حقیقیان�ازه 

 ان�ازه ت�سیمی
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 98پاسخ تشريحي خالقيت تصويري و تجسمي كنكور خارج كشور هنر 
 1منطقه  280فرشيد حيدري رتبه 

 
 3ي  گزينه(مباني طراحي گرافيك):  181

 
 

 1ي  گزينه(شناخت تكنيك و ابزار):  182
تصوير داده مربوط به پوستري است كه از طريق تلفيق طراحي و گرافيك شكل گرفته است. طراحي (دراوينگ) با قلم فلزي اجرا 

 شود. خطي است كه در طرح ديده ميي  شيوه هاي مطرح شده فقط قلم فلزي مناسب طراحي به شده است. از بين تكنيك
 

 2ي  گزينه شناسي): (سبك 183
ساز باروك) است. تالش براي نمايش احساسات و توجه به  اي اثر استفانو مادرنو (معمار و مجسمه تصوير داده شده مربوط به مجسمه

رچه و حالت پيكره مشاهده هاي پا حركت و جنبش (حتي در اين مجسمه كه شاهد فردي مرده هستيم، جنبش و حركت در چين
 شود) از خصوصيات باروك اين مجسمه است. مي

 
 4ي  گزينه (عناصر و كيفيات بصري): 184

ها) و نقطه شكل گرفته است و هدف از آن  ي فرم و بدون توجه به بار معنايي آن تصوير داده شده تركيبي از حروف (به مثابه
 رسد. نظر مي تري به  پاسخ صحيح 4ي  ست. پس گزينهرسيدن به تركيبي متعادل از طريق اين عناصر ا

 
 4ي  گزينهشناخت آثار و هنرمندان): ( 185

اي يوناني) است كه به  نيمه حيوان (گاو) هستيم و احتماالً مينوتور (موجود افسانه –در تصوير داده شده شاهد موجودي نيمه انسان 
 شود و با تصويرسازي اساطيري مواجهيم. ي در اين تصوير ديده نميهاي نگارگر شده است. هيچكدام از ويژگي  تصوير كشيده

 
 2ي  گزينه (مباني طراحي گرافيك): 186

شكل گرفته است كه هر دو به خط كالسيك (نستعليق و سريف) نوشته  Youthي جوان و  تايپوگرافي داده شده از تركيب دو كلمه
هاي كالسيك خوانايي واژگان در اولويت بود اما در اين  ي كالسيك، آوانگارد است: در تايپوگرافي اند. اما تركيب او دو كلمه شده

قابل از نظر بصري از تركيب اين دو واژه تركيب، خوانايي اهميت كمتري دارد و نوع تركيب واژگان از خوانايي آن كاسته و در م
 وجود آمده است. جذابيتي در تقابل فضاي مثبت و منفي به

 
 1ي  گزينه(شناخت آثار و هنرمندان):  187

ساز انتزاعي و سوررئاليستي است. او از هنر بومي آفريقا تأثير فراوان گرفته است.  ي داده شده اثر آلبرتو جاكومتي، مجسمه مجسمه
 راز و هندسي از تأثيرات هنر آفريقايي است.صورت د

 
 4ي  گزينه(درك و تحليل تصوير):  188

ايي است. پوستر براي ي كادر القاگر انزوا و تنه بينيم. حضور در گوشه ي كادر مي در پوستر داده شده تصوير كودكي را در گوشه
 ي رفتار با فرزندان خود باشد. ي نحوه راي والدين دربارهتواند آموزش ب رماني مناسب است و موضوع آن ميگفتار دشناسي و  روان
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 (مباني طراحي گرافيك): 189

 
 4ي  گزينه(شناخت تكنيك و ابزار):  190

ي سيلك اسكرين اجرا شده  تصوير داده شده با عنوان تانكر آب اثر الن داركانجلو، هنرمند پاپ آرت آمريكايي است كه به شيوه
 است.

 
 1ي  گزينه شناسي): سبك( 191

ساز رئاليست است. بخشي از آثار مونيه به نمايش مشاغل طبقه فقير مردم  تصوير داده شده از آثار كنستانتين مونيه، مجسمه
 دهد. ها است كه مردي را در حال لگد كردن گل نشان مي اند كه اين اثر نيز يكي از آن اختصاص يافته

 
 4ي  گزينه(مباني طراحي گرافيك):  192
دانند و او را در تايپوگرافي، طراحي  باشد. بسياري او را پدر تايپوگرافي مي هاي هرب لوبالين مي ير داده شده از تايپوگرافيتصو

كنند. در اين  گيرند، يا حروف تصويرسازي مي هاي او يا تصاوير جاي حروف را مي دانند. در تايپوگرافي شكن و آوانگارد مي قانون
 كه به معناي ريش هست، در جايگاه ريش پرتره قرار گرفته است. Beardي  تايپوگرافي واژه

 
 1ي  گزينه(مباني طراحي گرافيك):  193

جاي نوشته نشان از  گيري تصوير به كنتراست باالي تصوير با نوشته و زمينه، اختصاص فضاي بيشتري از كادر به تصوير و جاي
 تأكيد طراح بر تصوير است.

 
 2و  1ي  گزينهصوير): (درك و تحليل ت 194

گويي به سوال نقشي ندارد. انتهاي واژه به شكلي رها  ي اكبر نوشته شده است. اما معناي واژه در پاسخ در تايپوگرافي داده شده واژه
سمت شود. گويي نوشته در حال پرواز به  گر رهايي است و در مقابل نوعي تمايل به باال در فرم نوشته ديده مي شده است كه تداعي

 باال است.
 

 2ي  گزينه(خوشنويسي):  195
شود و از ترسيم اشكال  هاي شطرنجي طراحي مي رود كه براساس خانه شمار مي دار به خط بنّايي يا معقلي نوعي خط كوفي زاويه

طور كلي  است كه به شود. اين خط داراي زواياي قائمه و متقاطع حاصل مي خطوط موازي هندسي مانند مربع، لوزي، مستطيل و
 .كند يك طرح كامل هندسي را ايجاد مي

 
 3ي  گزينه(شناخت آثار و هنرمندان):  196

آثاري   درباره كاربرد اين آثار دو فرض كلي وجود دارد:دست آمده.  اي است كه از تپه مارليك به تصوير داده شده مربوط به سفالينه
سرگرمي براي كودكان. براي فرض دوم آثاري مشابه -آثاري آموزشي –شدند)  همراه متوفي قرار داده مي آييني (چون در قبر به

ها الصاق شده  اي ندارند و چهار چرخ نيز به آن دست آمده با اين تفاوت كه اين آثار كاربرد روزمره تصوير داده شده از مارليك به
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داري  ي داده شده ريتوني است كه براي نگه الينهدانند. اما سف ها را اسباب بازي كودكان مي ها آن است. كه با استناد به اين ويژگي
 هاي مذهبي كاربرد داشته است. مايعات و استفاده در آيين

 
 2ي  گزينه (مباني طراحي گرافيك: خط در گرافيك): 197

شان در  يدليل مشابهت فرم را به» ك«و » و«شده است. در اين تايپوگرافي طراح حرف   در تايپوگرافي داده شده واژه توكل نوشته
پوشاني، در فرم كلي واژه استحاله  ي اين هم ساني جلوگيري كرده است و در نتيجه يك فرم واحد گنجانده است و از تكرار اين هم

 ايجاد كرده است.
 

 3ي  گزينهي نقوش اسالمي):  (هندسه 198
 اند. ّها با الهام از چوبخط شكل گرفته ، ديگر گزينه3ي  جز آلت گره گزينه به
 

 4ي  گزينهشناخت آثار و هنرمدان): ( 199
 هاي ايستاي الكساندر كالدر است كه با الهام از فرم عقاب شكل گرفته است. تصوير داده شده از مجسمه

 
 2ي  گزينه(شناخت آثار و هنرمندان):  200

ي ليتوگرافي رنگي  كه به شيوه هاي ذكر شده از ويژگي آثار لوترك است. هنري د تولوز لوترك از نقاشان امپرسيونيستي است ويژگي
 و با تأثيرپذيري از نقاشي شرقي پوسترهايي را طراحي كرده است.
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 «9»ی  گزینه -169

ی آشنایی با ادبیات کهن  اینناو و اهناوف هن        -در روم نمایش)

801) 

ويرژيتل رر سترور     است.  شاعر رومي  ،«ويرژيل»ي  نوشته« يدئان» 

 است.  بوره «هومر»اثر « ريسهوا»و « ايليار»ثير أاين منظومه، تح. ت

 اريت ليو ا يگمش سومرليرا پس از گ« انئيد» اي« انه»سرگذش. 

 اند جها  رانسته يراستا  حماس نيسوم ،يوناني يسهيو اور

راستا  ختور را   ليرژياس.  و اريليراستا  ا يراستا  رنباله نيا

 ا يت بته پا « تتروا »و آتتش زر    يرانيکه هومر با و يياز هما  جا

 نشيو گت  انئيتد  شتش کتتاا او     آغاز کترره است.    ،رسانديم

آورر  شتش کتتاا   يمت  اريت را به  سهياور ،گوناگو  آ  يهابخش

 هومر تشابه رارر  ا يجنگجو يهايرالور يهابه سروره  ين گرير

نخستين متن حماسي شناخته شده رر جها  اس.  « گيلگمش»

فرهنگ  تاريخ رر ما که اس. تراژيکي قهرما  گيلگمش، نخستين

 گيلگمش، تاريخي -ايحماسه و رواي. افسانه شناسيم مي جها 

 پارشاه ستومري  گيلگمش زندگي از که اس. يرويدارهاي رواي.

 گويد مي سخن م.ق سوم ه اره ي زمانيبازه رر اوروك و شهر

 ،ا يوناني يدهيسرور اس.  به عق ۴۲اثر هومر و شامل  «سهياور»

 جاريا يموانع يونانيطرفدار تروا، رر راه بازگش. پهلوانا   ا يخدا

 سته يهتا بتور  اور   بتر ستر زبتا    ييهاباره راستا  نيکررند و رر ا

 نيتتروا بته سترزم    يهارر راه بازگش. از جنگ سياول يماجراها

 ( اس. هي)انطاک تاکايا شيمارر

تترين نمونته اثتر رر     نخستين و برجستته  «روال » حماسي سرور

از  ستيد ا  يکنتار حماسته  و رر  است.  نامه فرانسوي پهلوا  سبک

آيد  راستاني  شمار مي به قرو  وسطي هاي حماسي نخستين نمونه

است. کته رر    نبرر تنگه رونستوو  که رر اين اثر آمده اس. راستا 

آ   رررخ رار و متتتتتتتتتتتتتي ري  ۷۷۷ ستتتتتتتتتتتتتا  اوت

ها  اي غني از غرام. که مجموعه شارلماني شاه فرانکي قراوال  پس

رشمن قرار گرفتنتد  روال  يتک    يکررند مورر حمله را حمل مي

متتتارُ رر برتتتتاني بتتتور و رر   يهشتتتواليه و متتتارکي منطقتتت 

پيمانش براي پس گترفتن پتامولو  رر برابتر    هم هاي شواليه راس

استوانياي کنتوني    يهارتش وسکو  متشتکل از نظاميتا  منطقت   

 .ايستار

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

 «3»ی  گزینه-161

 ملل(سينماي )

 هاي ترسناك، معموالً پايا  باز و غافلگيرکننده رارند فيلم

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

 «1»ی  گزینه-163

 (نمایشانواعف ساختار و عناهن )

سازي متن براي اجترا  به کسي که با کارگررا  رر انتخاا و آماره

 کند، رراماتورژ نام رارر همکاري مي

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

 «1»ی  گزینه-162

 (نمایش در ایناو)

هتاي قتديمي تهترا     تماشاخانه سنگلج تهرا  يکي از تماشاخانه 

  شورمحسوا مي

وزارت فرهنگ و هنر تاستيس شتد و بته     شمسي، 31۲1سا  رر 

ني تدريج فکر ساخ. يک تماشاخانه براي اجراي آثار نمايشي ايرا

ي ستنگلج بته ايتن منظتور،        رر نهاي. تماشتاخانه به وجور آمد

 تاسيس شد 

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

 «2»ی  گزینه-162

 (در ایناونمایش )

نفتر   کيت آ   گرياس. که باز يسنت ياگونهشينما نيبرنشکوسه 

 نيا  ندکرريرا انتخاا م يکار مرر کوسه و زشت نيا يو برا اس.

-هيزش. کر يکوسه  تضار سرما و گرماس. نينمار شيرسم، نما

-و نشتانه  ندينشت يم يمظهر سرما باشد که به مرکب ديمنظر، شا

کته   يرارر و رر حاليم از زمستا  )مانند ک غ( را همراه بر ييها

متررم   ريت تحق ا يکند که از گرما رر عذاا اس.، رر ميوانمور م

    رهديا به گرما مخور ر يرور و جايم

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

 «9»ی  گزینه-160

 79سراسری  خالقیت نمایشی
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 (شنقنمایش در )

-ها يکي از قتديمي وايانگ يا نمايش سايهنمايش عروسکي  

هاي تئاتر کاغذي يا عروستکي رر جهتا  است.     ترين شيوه

اجراي اين نمايش هميشه با موستيقي و ارکستتر ستازهاي    

 هتاي فترم  وايانتگ   شتور متي  همراهتي  شتده ي کتوك اکوبه

-راستا  و رواي. براي ها،آ  از يک هر رر که رارر مختلفي

 واقت   رر هتا وايانگ  شورمي استفاره گوناگو  اب ار از سرايي

 محبوبي. مررم ن ر رر که هستند، موسيقايي نمايش نوعي

  بسيار زياري رارند

-نا را رواي. متي ياراتا و راماهايي از زندگي مهابهاراستا ، وايانگ

هتاي هنتدو يتا    هتايي از استطوره  ها صحنهکند و رر برخي نمونه

کند  بر اساس تکنيک نمايشي به کار گرفته تاريخي را تصوير مي

هتا و  شده رر اجرا، راستا ، جتنس و تکنيتک ستاخ. عروستک    

 گيرر هاي مختلفي به خور مياستفاره از اب ار مختلف، نام

و   نيک به کار رفته رر اجراي نمايش بر اساس ستايه مث  اگر تک

شور  رر ايتن نمتايش   نور باشد، نمايش، وايانگ کولي. ناميده مي

هايي از جتنس  ها از جنس چرم گاو نر هستند و بر رستهعروسک

هاي وايانگ از چوا باشد، اند  اگر جنس عروسکبامبو سوار شده

هاي ِاين نمايش ررا گنامند  عروسکنمايش را وايانگ گولک مي

ي سفيدي که نتور بتر آ    شوند و از پش. پررهراالنگ ناميده مي

  رهندها را حرک. ميشور، عروسکتابيده مي

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

 «9»ی  گزینه-162

 (درک تصوین)

  رهد تصوير مورر نظر، شخصيتي پيرو را نشا  مي

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

 «3»ی  گزینه-162

 (عنوسکینمایش )

 را يرر ا يکهن و سنت يعروسک شينما ياگونه ،يبازشبمهيخ 

 يبازشبمهيخ يبرا  ين يگرياصط حات ر ي  رر زبا  فارساس.

-ختم  ،يبازلعب. ،يبازپرره ،يبازبه کار رفته اس.، از جمله شب

رر  يجت يو يجت  يش. پرره رر اصفها  و جت عروسک پ  ين ،يباز

  رازيش

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

 «1»ی  گزینه-161

 (نمایش در قنو بیستم)

تئاتر جاى رار و ستد نيس. که ما پولى بوررازيم  ،شوما  ز نظرا 

ررياف. کنيم  شوما  معتقد اس. تئتاتر چيت    ي و رر عوض چي 

است.، يتک وترورت است.       ى شبيه بته نتا   ريگرى اس.، چي 

اجرا يا پس از آ ، نانى که ختوا پختته    شوما  هميشه طى يک

خواهد رلما  مى» گويد:سارگى مى خور به ور رکاس. پخش مى

است.    ناپتذير را تغذيه کنيم  نيروى نتا  انکار  توانستيم مررممى

  اندمررم گرسنه

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

 «3»ی  گزینه-196

 (ساختارف انواع و عناهن نمایش)

اصت   شتده، رر    يداريو شن يدارير يساختارها، رر پرفورمنس

حرک. کرره و بتا   ديرسانه جد يهايتکنولوژ يبسط خور به سو

  شوريم کيتر به تئاتر ن رزما  گسترره-استفاره از فضا

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

 «9»ی  گزینه-199

 (نمایش در روم)

نامته  نمتايش  9کا بور که از او نويس رومي سنهترين تراژريمهم 

هتاي  کا توسط ميا  پترره هاي سنهنامهبه جا مانده اس.  نمايش

همسرايي که ارتباط وعيفي با اصل نمايش رارند به پتنج قطعته   

-تر شبيه بحثکه بيشکا شوند  گفتارهاي شيواي سنهتقسيم مي

هاي جدلي اس. توسط نويسندگا  بعد از او تقليد گرريد  توجه 

کا به اخ ق رر نمايش کررارهتاي شتورانگي ي کته خسترا      سنه

هاي نمايانند انعکاس ياف.  صحنهاحساسات لجام گسيخته را مي

هتاي  کتا رر روره نامه هاي سنهآور رر نمايشآمي  و رعبخشون.

کا به جارو، متر  و تتداخل رنيتاي    شيفتگي سنه بعد تقليد شد 

 هاي رنسانس قرار گرف. ها الگوي ررامها و فوق انسا انسا 

کرر که رستخوُ هتواي نفستاني   هايي خلق ميکا شخصي.سنه

-کشاند  بسياري از شيوهها را به سوي فنا ميبورند و اين هوا آ 
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ها، گفتگو با خويشتن و وجور گوييکا از جمله تکهاي فني سنه

 محرم راز توسط مولفا  بعدي تقليد مانند شکسوير گرريد 

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

 «2»ی  گزینه-191

 )انیمیش (

اس. کته رر آ    سازي انيميشن هاي يکي از تکنيک استاپ موشن

شيئي را فريم به فريم حرک. راره و تصوير آ  را توسط روربتين  

رسد که شتي  بته    کنند  از توالي اين تصاوير به نظر مي وبط مي

هتايي بتا مفاصتل     خوري خور رر حتا  حرکت. است.  عروستک    

ده بتا خميتر رر ايتن تکنيتک     هاي ساخته ش متحرك يا عروسک

 .کاربرر زياري رارند

ستاز   و انيميشتن  نتويس  نامته  فتيلم  ،کارگررا چ، الريس س اِستارِوي

نخستتين   3931کته رر ستا     لهستتاني بتور  -)انيماتور( روستي 

انيميشن عروسکي را رر شهر کاوناس رر کشور ليتتواني ستاخ.    

يشن به اشتباه، انيميشني ساخ. روستيه، معرفتي شتده    اين انيم

 بور  «لوکانيداي زيبا» نام اين انيميشن  اس.

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

 «3»ی  گزینه-193

 (انیمیش )

 :شورشيوه ي انيميشن کات اوت به سه صورت تقسيم بندي مي

بتد  کتاراکتر يتا    رر اين شيوه تمامي اعضتاي متحترك    :مفصلي

اوت کار به صتورت مفصتلي بته يکتديگر و بتد       لي آبجک.،بنابر

 .شورمتصل شده و متحرك سازي مي

رو تتايي يتا    غيرمفصلي: اعضاي متحرك بد  بته صتورت تکتي،   

شوند و چندتايي رر زواياي مختلف حرکتي طراحي و روربري مي

گيرند رر زير روربين بدو  استفاره از مفصل رر کنار هم قرار مي

رهند  ستوس رر هتر فتريم فيلمبترراري بتا      و بد  را تشکيل مي

جايگ يني هر يک از اعضاي بد  با حال. جديد حرکتي متحرك 

 .گيررسازي صورت مي

اي )سيلوئ.(: رر اين روُ از پش. صفحه بته کاراکترهتا و   سايه

ها ودنور يا سيلوئ. خواهند شور و سوژهها نور تابانده ميآبجک.

تمتام پرستوناژها رر مقابتل    ، اييا سايه سيلوئ. انيميشن رر .بور

شتوند و رر نهايت.   بترراري متي  عکتس  نور و با روربتين رستتروم  

رخ اس.  رر شور ود نور يا به شکل سياهتصويري که ساخته مي

هتاي کتامووتري رو   هاي اخير از اين روُ براي ساخ. فيلمسا 

-ک سنتي سيلوئ.شور  رر سببعدي و سه بعدي ني  استفاره مي

رنگ با پش. زمينته خاکستتري و کاراکترهتاي    ها به صورت تک

شتدند، امتا رر طتو  زمتا  انيماتورهتا بته       رنگ ساخته متي سياه

  ي انيميشن ني  روي آوررندها براي پش. زمينهاستفاره از رنگ

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

 « 2»ی  گزینه-192

 (للمسینمای )

هاي استنلي کوبريک و از ي فضايي، از ساختهاريسه ۴113فيلم  

 تخيلي اس. شاهکارهاي ژانر علمي

  

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

 «1»ی  گزینه-192

 (سینمای ایناو)

ها از ي گ ينهاکبر صارقي و بقيههاي علياز ساخته« هف. شهر» 

 ستند آثار فرشيد مثقالي ه

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

 «9»ی  گزینه-190

 (سینمای ایناو)

نخستتين گتام را بتراي عمتومي      ،باشي خا  صحاف ميرزا ابراهيم 

 .رر ايرا  برراش. سينما شد 

راشت. و کتارُ    فروشتي  آنتيک يمغازه ،زار خيابا  الله وي که رر

-بتتتا اجتتتازه 3۴۷۱فتتتروُ اشتتتيا  زينتتتتي بتتتور، رر ختتتررار 

بندر  به قصد سفر تجاري به رور رنيا، ايرا  را از شاه مظفرالدين ي

آشنا شد و  سينماتوگراف ترك کرر  او رر اين سفر با رستگاه ان لي

متايش بتا   را به منظتور ن  پروژکتوري پس از پايا  سفرُ رستگاه

وي رر بازگشت. بته ايترا  نخستتين ستالن       .آوررتهترا   خور به

اُ رر  رر حياط پش. مغازه 3۴۷1نمايش فيلم را رر حدور مهر 

 .زارنو راير کرر الله

------------------------------------------------------ 
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 0196کد: 

 «1»ی  گزینه-192

 (درک تصوین)

 خوررماليسم به چشم نميرر تصوير مورر نظر، تأثير ميني 

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

 «1»ی  گزینه-192

 (سینمای ایناو)

از  گتاو اس.  « گاو»اي از فيلم تصوير مورر نظر مربوط به صحنه 

راريتتوُ  بتته کتتارگرراني متتون نتتوي ستتينماي ايتترا   هتتاي فتتيلم

غ محستتتين  و راريتتتوُ مهرجتتتويي و نويستتتندگي مهرجتتتويي

علتتتي . ستتتاخته شتتتد 31۲۷استتت. کتتته رر ستتتا   ستتتاعدي

پرويتتت   و جمشتتتيد مشتتتايخي  ،اهلل انتظتتتامي عتتت ت ،نصتتتيريا 

هتاي   جت  اولتين فتيلم    گاو  ند بازيگرا  اصلي فيلم هست زاره فني

 .ايراني بور که رر غرا و اروپا مورر توجه و تحسين قترار گرفت.  

ساخته  غ محسين ستاعدي  اثر ع ارارا  بَيَل بر اساس راستا  گاو

  اس. شده

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

 «2»ی  گزینه-191

 (درک تصوین)

 رهد انتها را نشا  ميتصوير مورر نظر، مفهوم راه بي 

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

 «3»ی  گزینه-116

 (سینمای ایناو)

 فيلم سکه از آثار نعم. حقيقي اس.  
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 خارج كشور 1398پاسخ تشريحي درس خالقيت موسيقي كنكور 

 98ارشد موسيقي  1و  93كنكور سراسري  1منطقه  1احمد رضايي رتبه 
 

 »2«ي گزينه .221
 (گام)

 است.» ائولين«اي آن شبيه به مد كليسايي  مينور ملوديك باالرونده همان مينور تئوريك است كه ساختار فاصله
 »4«ي گزينه .222

 (گام)
رسيم كه تتراكورد دوم  مي» بمل بمل، ال، سي فا، سل«دست آوريم، به دانگ  آنهارمونيك هر چهار نت را بهچه  چنان

 است.» بمل مينور ملوديك سي«
 »4«ي گزينه .223

 (فواصل)
رسيم.  مي» بمل سي«و با دومين چهارم درست به نت » فا«كنيم، با اولين چهارم درست به نت  شروع مي» دو«از نت 
 بمل هفتم كوچك است. دو و سي ي ميان فاصله

 »1«ي گزينه .224
 هاي غربي و كليسايي) (مدشناسي موسيقي ايران و گام

رسيم. دقت  مي» پرده، پرده، پرده نيم«چه تعديلش كنيم به  كند كه چنان پيروي مي» جـ جـ ط«دانگ دوم شور از فواصل 
تر است تا  كند به نت خاتمه نزديك ايفا ميرا » دهرون محسوس پايين«نوعي نقش  ي دوم كه به داشته باشيد در شور، درجه

 تر از جـ دوم است.] ي سوم [يعني جـ اول كوچك به درجه
 »3«ي گزينه .225

 (گام)
اي درجات دوم و ششم گام ماژور  پرده حاصل بم شدن نيم» هارمونيك دوبل«يا در اصطالح غربي گام » چهارگاه فرنگي«

 است.
 »2«ي گزينه .226

 (آكوردشناسي)
 است.» افزوده«ي سوم مينور هارمونيك و مينور ملوديك باالرونده  شده برروي درجه تشكيلآكورد 

 »1«ي گزينه .227
 (سازشناسي غربي)

روي خط سوم » بمل سي«نويسي  ؛ بنابراين در نتنوازد تر مي شده را يك نهم بزرگ پايين هاي نوشته ساكسوفون تنور نت
صدايي اين دو ساز، ويلنسل  اس خواهد بود. كافي است براي همروي خط پنجم كليد ب» البمل«كليد سل، صدادهي 

 همان نت صدادهي ساكسوفون را بنوازد.
 »3«ي گزينه .228

 (سازشناسي غربي)
 سراسري 227پاسخ 

 »2«ي گزينه .229
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 (سازشناسي غربي)
نت فا و باز سيم سوم ويلن نت ر زير حامل كليد سل است. اولين پوزيسيون آن از نت مي، دومين پوزيسيون از  دست

 شود. همين ترتيب، پنجمين پوزيسيون از نت سي آغاز مي به
 گيرد. پوزيسيون در سازهاي زهي شامل چهار نتي است كه انگشتان نوازنده در هنگام نواختن در جايگاهشان قرار مي

 »3«ي گزينه .230
 (سازشناسي ايراني)

 سراسري 231پاسخ 
 »4«ي گزينه .231

 (آكوردشناسي)
ي ششم اين گام (فا)  چه از درجه كنيم، كه در سركليد عالمتي ندارد. چنان عنوان نمونه بررسي مي بهرا » ال مينور«گام 

 آكوردي ماژور است. شود كه مي» فا، ال، دو«و حاصل  تريادي تشكيل دهيم
 »3«ي گزينه .232

 (هارموني)
يك معنا هستند و شامل حركت از  زن، ديسپتيو و اينتراپتد همگي به هاي بريده، شكسته، فريبنده، فريبا، گول كادانس

 ترين جايگزين است. بهترين و رايج VIاست. در اين ميان آكورد  Iبه هر آكوردي جز  Vي  درجه
 شوند. استفاده مي VIعنوان  بمل ماژور به و مي Vعنوان  در سل مينور، آكورد ر ماژور به

 »3«ي گزينه .233
 (آكوردشناسي)

 است.» كاسته«ي هفتم مينور هارمونيك  شده برروي درجه ترياد تشكيل
 »2«ي گزينه .234

 (سازشناسي غربي)
 94آزمون سراسري  222پاسخ سوال 

 »4«ي گزينه .235
 شناسي) (فرم

ي فرانسوي و ايتاليايي، معني لغوي آن  شهبا ري تلفظ ايتاليايي) رقصي است (به» كورنته«تلفظ فرانسوي) يا  (به» كورانت«
توان اين گزينه را تصديق كرد  ضربي. تنها دليل كه مي است، و رقصي است بسيار تند با متر سه» دوان (در حال دويدن)«

 انتخاب تلفظ فرانسوي آن در صورت سوال است.
 »2«ي گزينه .236

 شناسي) (فرم
و » مقدمه«، و دو قسمت الحاقيِ »ركاپيتوالسيون«، »دولپمان«، »اكسپوزيسيون«فرم سونات شامل سه قسمت بنيادينِ 

 است:» كدا«
 . مقدمه1
 ها)، شامل: ي تم پوزيسيون (ارائه. اكس2

 ي اصلي در تناليته اول،الف) تم 
 ي فرعي ب) رابط، مدوالسيون به تناليته
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 ي فرعي ج) تم دوم، در تناليته
 د) خاتمه (كُدتا)

 شده هاي ارائه درپي و بسط و گسترش تم هاي پي (بسط و گسترش)، شامل مدوالسيون. دولپمان 2
 ها)، شامل: ي مجدد تم . ركاپيتوالسيون (رپريز، ارائه3

 ي اصلي الف) تم اول، در تناليته
 ي اصلي تناليته جا با بازگشت به ب) رابط، در اين

 ي اصلي ج) تم دوم، در تناليته
 د) خاتمه (كُدتا)

 معني دم) (به . كدا4
 »4«ي گزينه .237

 (تاريخ موسيقي غرب)
 سراسري 233پاسخ 

 »4«ي گزينه .238
تبار. از  ساز فرانسوي، ايراني و آذربايجاني ، آهنگ»اهللا آندره حسين امين«اثري است از » رباعيات خيام«پوئم سمفونيك 
 و غيره نام برد.» سارباناي «، »سمفوني پرسپوليس«، »مينياتورهاي ايراني«توان از  آثار ديگر او مي

 »4«و  »1«ي گزينه .239
 (موسيقي فيلم)

 سازان خود نسبت داده شدند: هاي زير به آهنگ موسيقي متن فيلم
 روان كامبيز روشن –(فريبرز صالح) » سفير«
 مجيد انتظامي –زاده)  (مهدي صباغ» سناتور«
 اسماعيل ماهان و مجيد انتظامي – (مسعود كيميايي)» سفر سنگ«
 روان كامبيز روشن –زاده)  (مجيد قاري» سرزمين آرزوها«

 »2«ي گزينه .240
 (مدشناسي موسيقي ايران)

 از دو دانگ چهارگاه (جـ هـ ب) تشكيل شده است.» چهارگاه«دستگاه 
 »دشتي«و » چهارگاه«اند از  هاي همايون عبارت دانگ
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 »1«ي  گزينه -241

 )هاي هنري ابزار و اسلوب -287ي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

آيـد و حـالل    دست مـي  پيگمنت و خامه به ،، سفيده تمپرا از زرده

  . ، آب استآن

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

 »2«ي  گزينه - 242

 )هاي هنري ابزار و اسلوب(

شـود   خوشنويسي را بردارند باعـث مـي   كمي از پوست پشت قلم

 .تري را در خود نگه دارد ركب بيشم

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

 »3«ي  گزينه - 243

 )خاك(

هـاي موجـود اسـت و از انـواع خـاك رس       گل اُخرا از اولين كاني

  . باشد مي

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

 »3«ي  گزينه - 244

ي  ، صـفحه تكنولـوژي مـواد   -357ي  كتاب سبز خواص مواد، صـفحه (

 )برها ها و رنگ حالل -213

10تربانتين 16(C H اين حالل از مواد رزينـي موجـود در بعضـي     (

رنـگ اسـت كـه داراي     مايعي شفاف و بـي . آيد دست مي ها به كاج

تربانتين حـالل  . محول استبوي تند، قابل اشتعال و در آب غير 

، كـائوچو و مـواد رنگـي    )مصـنوعي (هـا   ها، رزيـن  خوبي براي موم

 . مصنوعي است

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

 «»ي  گزينه -245

 )37ي  ، صفحه1عكاسي (

فرض بر ايـن اسـت كـه اگـر     ) 1( عكاسي 37ي  در جدول صفحه

8fبراي :،60t  هـاي بعـد و قبـل بـا همـين       مناسب باشد پله

شـود و ايـن در حـالي     ميزان نوردهي شامل اعداد نوشته شده مي

در . است كه اين اعداد همه فرضي هستند و حكـم ثـابتي نـدارد   

8fاگر برايشد  صورتي كه نوشته مي ،60t    ،مناسب باشـد

5براي 6f . كدام سرعت شاتر يا(t) مناسب است؟  
------------------------------------------------------  

 »4«ي  گزينه - 246

 )آالت موسيقي(

هـاي برنجـي    و از بادي  ي سازهاي بادي ترومبون و توبا از خانواده

   .هستند

تـا   78هـاي   ، صـفحه 2 شناخت سازهاي اركستر سمفونيككتاب (

86( 

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

 »1«ي  گزينه -247

 )آجر -48 ي ، صفحهمصالح ساختمانكتاب (

ها و ديوارهـاي جداكننـده اسـتفاده     تر در سقف آجر توخالي بيش

بنـابراين  . هنـد بـود  تـر خوا  از نظر صـدا و حـرارت عـايق   . شود مي

 .هاي اين آجرهاست عايق صدا و حرارت از ويژگي ،سبكي

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

 »4«ي  گزينه - 248

 )الياف نساجي -218ي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

مواد رنگزاي گوگردي عموماً كدر هستند و شفافيت ديگر طبقات 

د ولي بـه دليـل ارزان بـودن در مـواردي كـه      زا را ندارن رنگ مواد

ها و چادرهاي  زيبايي رنگ زياد مطرح نيست مانند رنگرزي لباس

  . كنند ها استفاده مي ارتش و برزنت از آن
------------------------------------------------------  

 »4«ي  گزينه -249

 )الياف نساجي(

و براي پايدار وش ي پخت و شست نقش سيليكات سديم در مرحله

 . ي امولسيون است دارنده كردن نگه

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

 »1«ي  گزينه -250

 )چاپ -250و  244هاي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

و آب يـا نمـك   ل مل، بـرس  ها از پودر گ كليشهزدايي  براي چربي

 . كنند قلياب استفاده مي

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

 98خارج كشور ص موادخوا
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 »2«ي  گزينه -251

 )آجر -52ي  مواد و مصالح، صفحه شناخت(

بندي خشت آجر است و اگر مقدار ماسـه در آجـر    ماسه استخوان

شود، در نتيجه آجري كـه بـه    مقدار خاك رس كم مي. زياد باشد

 . آيد، تُرد و پوك بوده و مقاومتش كم است دست مي

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

 »1«ي  گزينه -252

 )چوب(

كشـيدگي   هـم  ،از داليل چوب كه بايد قبل از مصرف خشك شود

هايي  و از به وجود آمدن عيب باشد مي ،چوب در حين مصرف كم

  . كند مينظير پيچيده شدن و ترك برداشتن جلوگيري 

  )4ي  خشك كردن و نگهداري چوب، صفحه(

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

 »4«ي  گزينه -253

 )خاك -44ي  و مصالح، صفحهشناخت مواد (

هـا و   ي عمل فرسايش و هوازدگي بر فلدسپات ها نتيجه خاك رس

ــزو مهمــي از ســنگ . ميكاهاســت ــواد ج ــن م ــن و  اي ــاي آذري ه

وجود ترين مواد معدني موجود در طبيعت به  اند و از مهم گرگوند

 . آيند مي

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

 »1«ي  گزينه -254

 )هاي هنري ابزار و اسلوب(

برنـگ باعـث جلـوگيري از گنـدزدايي     روغن ميخك در سـاخت آ 

  . شود رنگ ميآب

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

 »3«ي  گزينه -255

 )چاپ(

ي حسـاس بـه نـور     ها جز داليل پـاك شـدن مـاده    ي گزينه همه

از  ،ي كم المپ تا توري شابلون فاصله» 3«ي  گزينههستند به جز 

وشوي توري  شستپاك شدن ماده حساس به نور در زمان داليل 

  .نيستچاپ سيلك 

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

 »2«ي  گزينه -256

 )برها ها و رنگ حالل(

اكســيژنه،  آب -اي آب ژاول هــاي كــاالي پنبــه اد ســفيدكنندهمــو

  .كربنات سديم و هيدروكسيد سديم هستند

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

 »2«ي  گزينه - 257

 )شيمي رنگ(

بـه دسـت    منل رنـگ قرمـز الكـي كـار    يني كوش از كالبد حشره

  .آيد مي

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

 »3«ي  گزينه -258

 )هاي هنري ابزار و اسلوب(

در نقاشي باعث نرم و روان شدن، شفاف  (medium)ي  واسطه

  . شود و كدر شدن و پيوند ذرات رنگيزه مي

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

 »4«ي  گزينه -259

 )الياف نساجي(

پشم براي جلوگيري از شكنندگي و وشوي الياف  در هنگام شست

درصـد از چربـي آن را نگـه     2تـا   5/0خشن شدن پشم حـداقل  

  . دارند مي

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

 »2«ي  گزينه - 260

 )چاپ(

بـراي حكـاكي روي   ي چـوبي و مناسـب    قلم دراي پوينت با بدنه

 .باشد پليت مس مي
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