
  ارشد پژوهش هنر دانشگاه سوره تهرانكارشناسي  –سينما دانشگاه سوره  79سال  700بابك اشك بوس رتبه 

  3) گزينه 101

 آغاز النهرين  در بين »بابل«ديگر از فرمانروايي  اي دورهق.م.  612از سال  ،»آشوريان«از فروپاشي حكومت  پس
   يابد. ق.م. ادامه مي 539اين دوره تا سال  شهرت دارد. »بابل نوين« كه به حكومت شود مي

  يابد رواج مي »رنگي لعابدار هايآجر«استفاده از  »نوينبابل «معماري در . 

   دارد. اين دروازه كه نام » ي ايشتار دروازه«ساخته شده است، » لعابدار آجرهاي«كه با  بابلدر  بنامشهورترين
ديوارهاي رنگارنگ و زيباي ساخته شده است. » النصر بخت«يا » نبوكد«زماني دوازده متر ارتفاع داشته، به دستور 

   .مزين كرده است اژدهاو  گاو، شيرمانند » اي اسطوره«و » حقيقي«جانوران ي  هاي برجسته نقش را دروازهاين 

  1) گزينه 102
  كردند سفال را جايگزين نقره و طالظروف استفاده از ، گرايي به دليل تجمل» ساساني«پادشاهان.  

  

  
   ،روش ي  ادامهتقريباً  رشد چنداني نداشت و ،ساسانياندر دوران  ظروف سفاليساخت ي  شيوهبراي همين

 بود. »اشكانيان« سفالگري
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  رونقي تازه پيدا كرد. سفالگريهنر استفاده از ظروف سيمين و زرين منسوخ شد و مجدداً ، اسالمبعد از ، 

 

 1) گزينه 103

  ميزان كردن ، و همچنين وضوح، ها ي سوژه اندازه تشكيل تصوير در دوربين، تعيينبراي در دوربين  »لنز«از
 شود. استفاده مي، ميدانعمق 

 »كند. آنالوگ و ديجيتال تعيين ميهاي  در دوربينرا  يا سنسور فيلم نوردهي زمان مدت ،»شاتر 

 »براي ماهرالبته عكاسان كند.  به داخل لنز را كنترل ميوارد شده  ميزان نوراي است كه  مانند دريچه، »ديافراگم 
 گيرند. هم كمك مي» ديافراگم«از » لنز«، عالوه بر »عمق ميدان«تنظيم 

 

 2 گزينه )104

 »دانشگاه تهران را بنيانگذاري كرد.» ي معماري دانشكده«از جمله معماران معاصر است كه » سن فروغيمح 

  ساختمان و(با همكاري سيرو)  »دانشگاه تهران دانشكده حقوق« ،»آرامگاه باباطاهر«معماري بناهايي از جمله 
 او هستند.از جمله يادگارهاي  »مجلس خبرگان«

 

 4 گزينه) 105

 تزئين سفالبراي . در همين دوران، پيدا كردرونق بسيار » نيشابور«در  سفالگري هنر ،هاي چهارم و پنجم در سده ،
 شد. هم استفاده مي خوشنويسياز 
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 2گزينه ) 106

 كرد: توان در موارد زير خالصه را مي» داوينچي«هاي آثار  برخي از ويژگي 

  (مانند ديگر طراحان دوره رنسانس). تناسبات اندامآگاهي بر و  انسانيتأكيد بر عنصر   .１
  .)(چنين روشي در دوران رنسانس بسيار رواج داشت روشن _سايهگيري از روش  با بهره بعد نمايي علمي سه .２
  بودن اثر  يكپارچهو  هماهنگي تأكيد بر .３
 )داوينچي مختصها ( چهره  شاعرانهو  پردازي ماليم سايه .４

 

 (سير هنر در تاريخ) 1) گزينه 107

 »ي يكي از طليعه ايجاد وحدت ميان مصر عليا و سفلي، كه بامصر باستان بود ، نخستين فرعون »نارمر«يا » منس 
  .ايستاو  كاهني، ديني، گرا ابديت آثار هنري باتمدني  زد؛باستان را رقم   هاي تمدناسرارآميزترين 

  

 اي را در مورد  اطالعات ارزندهكه  توان نام برد را مي» لوح نارمر«، اوزمان مانده از  آثار باقيترين  از جمله قديمي
لوح،  بخش جلويدر  قسمت پشت و رو دارد.دو . اين لوح، (تصوير باال)دهد  ميانسجام و اتحاد مصر به مخاطب 

 اتحاداست كه حكايت از نمايش داده شده » مصر سفلي« در بخش پشتي، با تاج، و »مصر عليا«با تاج » نارمر«
 دارد.» نارمر«مصر عليا و سفلي، بعد از پيروزي 

 4 گزينه  ) 108

  آنچنان به هنر و تمدن يونان »اشكاني«است. در كل، پادشاهان  يونانيو  ايرانيتلفيقي از هنر » اشكانيان«هنر ،
 نامند. مي» ستود يوناني«مند بودند كه گاه آنها را  عالقه
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 تا حد زيادي از تزئيناتاما در دارد، » هاي هخامنشي تكوك«ظاهري شبيه به  ها، مانند جام »اشكاني«فلزي  ظروف ،
  گرفته است. الهام  هنر يوناني

  سر »اشك اول«به دستور ، »آباد اشك«يا همان » آباد عشق«نام برده شده. » آباد عشق«ضمن آنكه در سوال، از ،
  شد.بنا » اشكاني«ي  سلسلهدودمان 

 2) گزينه 109

 » در بخارا رواج پيدا كرد.  »ازبك شيبانيان«آمدن نهم، و با روي كار  ي سدهاز اواخر  »بخارامكتب 

  ،شاگردان برخي از توان  مهاجرت كردند كه در ميان آنها مي »بخارا«به  »هرات«از  اي از هنرمندان عدهدر آن دوران
 را نام برد.  »محمود مذهب«مانند ، »الدين بهزاد كمال«

  مكتبتلفيق گردد و  »مكتب هرات«ي نگارگري  با شيوهبخارا،  شهرنگارگري خصوصيات محلي اين امر موجب شد تا 
 گذاري شود. پايه خاراب نوينجديد يا مكتب 

 

  3) گزينه 110
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 2گزينه ) 111

 هاي  فيلترND:  اين فيلترها شوند.  مي عكاسي دوربين به ورودي نور كاهش باعث كه هستند تيره رنگ بافيلترهايي
هاي  سوژهاز  تر شاتر پايينسرعت با توان  و با كمك آنها مي دارندهاي پر نور كاربرد  براي عكاسي در محيط

 و ابرها عكاسي كرد. آب روانمانند  متحركي

  فيلترهاي پوالريزه ياPL : كنتراست باعث ايجاد ؛ چراكه  هستند دورنماو  منظرهين فيلترها مناسب عكاسي از ا
 دهند. آسمان روز را كمي تاريك تر و رنگها را زنده تر نمايش مي اين فيلترهاگردند.  در عكس مي بيشتر

 هاي  فيلترUV:  همچنين شونددر برابر خاك، رطوبت و خراش استفاده مي  لنز ي شيشهمحافظت از براي  بيشتر .
، از اين مهپديده از ايجاد  جلوگيريبراي ، عكاسي قديمي كه به اشعه ماوراي بنفش حساس بودند هاي فيلمدر 

  شد. مياستفاده  فيلترها
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 3گزينه  ) 112

 »در  بازها آكروباتو  سواركارانز ابود كه  »رئاليسم«و » امپرسيونيسم«شاخص هنرمندان از جمله » ادگار دگا
را در آثارش » تغيير موقعيت«و » حركت«مانند  مفاهيميهاي گوناگوني انجام داده است تا   طراحيحاالت مختلف 

 كند.آشكار 

 »شود،  محسوب مي» گرايي پسا دريافت«يا » امپرسيونيسم تپس«سبك  نيز كه از پيشگامان »ولوز لوتركت
صراحت او در انتقال پيام در  از خود به يادگار گذاشته است. بازيگران سيركو  سواركاريهاي مختلفي را از  طرح

  دانستند.  در طراحي مي گوياو  موجزبياني تا حدي بود كه منتقدان، او را داراي  آثارش

  گيري جنبش  اي براي شكل زمينه پيش  ها، و پيكرهها  با ساده كردن چهره، »تولز لوترك«پوسترهاي
  شدند.» سپرسيونيسمكا«

  3گزينه ) 113

  عبارتند از: چينكشور هاي  ابداعبرخي از 

 اسكناسو پول كاغذي ( كاغذ(  
  در قطع رايج ترين كتاب چاپ شده  ، قديمي»سوتراي الماس«. كتاب متحركحروف هاي  قالببا  چاپصنعت

  است.
 نما قطب  
 كه در زبان انگليسي  كائولناز خاك رس مرغوب  ظروف چيني  تهيهPorcelain شود. ناميده مي  
 باروت سياه  
 از پيله ابريشمي  تهيه  

  1) گزينه 114

  2  گزينه) 115

 »شود نواخته مي» دوتار« همراه با ،خراسان شرقيبخش  درتنها سازي است كه » دايره.  

  4)  گزينه 116

  ي زير دو نمونه مثال:دارد؛ براي به حروف  شكل بخشيدنو  تصويري كردنتمايل به : مشكّلخط 
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 كه بيشتر وجه تفنني دارد و خواندن آن بسيار مشكل  رمزآلودخطي است معما گونه و : خط معما
  است.

 

  

  

  

قرينگي و ترسيم  در كل، .در كلمات است قرينگيو  جفت بودن هاي اين خط، از ويژگي خط مثني:
   باشد. مي خط مثنيهاي بارز  از ويژگي

  
  حركات با  منحني به صورت تركيب كمانيز ا استفاده، بلندهاي  الف »طغرا خط«در  طغرا:خط

حالت امضاگوونه داشته » خط طغرا« شود. ديده مي ي حروف اتصاالت پيچيده، همچنين و موازي،
ترين خطوط  رايجشد.  كتابت ميها با خط طغرا  حاكمان، در باالي نامهاسامي پادشاهان و معموالً  و

  بودند.» ديواني«و » ثلث«، »طغرا«براي كتابت 
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  3زينه ) گ117

اين  هستند. »نائين جامعمسجد « اولين بنايو  »دامغان«، »فهرج«ايران،  مسجدهاي ترين از جمله قديمي
  نامند.  مي شبستانيمساجد را  )بناهاي بعدي(نه  »مسجد جامع اصفهان« ي بناي اوليهو  سه مسجد

  ،با تأثير از بناهاي  ذوق ايراني، بودند. بعدها معماران خوش و مناره گنبدفاقد ايوان، مساجد شبستاني
  .را وارد مسجد كردند منارهو  گنبد، ايوان مواردي مانند پيش از اسالم،

 گيرند.  ها به صورت جفت و در دو طرف ايوان قرار مي در معماري مساجد ايراني، معموالً مناره
  .نامند مي» گلدسته«هاي جفت را  مناره

  است» ايواني كي«، بنايي »مسجد جامع يزد«مانند  »جامع نيريز«مسجد.  
 است. »ايواني دو« ، بنايي»فريومد زوزن« مسجد  
 »و مناره دو گنبد  چهارايوان،، بازسازي شد و به آن »سلجوقيان«در زمان » مسجد جامع اصفهان

ي  زمره در  »زوارهمسجد «و  »مدرسه خوارگرد«بنابراين، اين مسجد در كنار  اضافه گرديد.
  .گيرند قرار مي »يچهارايوان«مساجد  ترين قديمي

  

 1گزينه ) 118
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   4گزينه ) 119

 2) گزينه 120

  ي عمودي و افقي وصل است و توسط آنها به  به دو ميله، عروسك اي ميله عروسكيمعموالً در نمايش
 آيد. ميحركت در 

 »شود. در صحنه ديده نميمعموالً گيرد و  قرار مياز عروسك  تر پايين» گردان عروسك 

 ي دست وابسته نيست. به اندازهاي  عروسك ميله هاي دستي، عليرغم عروسك 

  وجود دارد. عروسك امكان ورود و خروج از چهار جهت در صحنه با سرعت باال براي 

 3گزينه ) 121

 »مشهور شد. او  ،متحركمجسمه  مجسمه ساز آمريكايي بود كه به دليل اختراع» الكساندر كالدر
بازي،  ساخت اسباب همچنينو  ،تجريديهاي  مجسمه ،يادبود هاي مجسمهساخت  همچنين در

 مهارت دارد.نقاشي  وكارهاي چاپي 

 ي رابطه از جديد مفهومي مدام در حال تغيير خود، ساختمان، با »كالدر« هاي متحرك مجسمه 
 گيرند. يم فاصله ساكن يساز كرهيپ سنت زا و نهند يم شيپ را فضا و حجم

 2 گزينه )122

 »كند. آرك است كه صحنه را از جايگاه تماشاچي جدا ميطاق نماي قوسي يا » روسينيومپ 
اي يكپارچه، وقايع روي صحنه  كند تا مخاطب از زاويه چارچوبي عمل مي عنوانبه » پروسينيوم«

  را در طول اجراي تئاتر مشاهده كند. 

 پروسينيوم  
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 2) گزينه 123

 وار رومييا  رمانسكسبك معماري بناي به جا مانده از كه بزرگترين  »سن سرنن« كليساي 
 ي يازده و اوايل سده ي دوازده ميالدي بنا شد.  است، در اواخر سده

 ي دوازدهم است كه  سدهبه جاي مانده از  كليساهايمشهورترين  از »نوتردام« كليساي جامع
  است.» گوتيك«ميالدي به پايان رسيد. سبك اين بنا،  1200ساخت آن، در حدود 

 4گزينه ) 124

  ميالدي در ايالت متحده ساخته شد. 1940در سال  »پينوكيو«انيميشن  
  انيميشن، آمريكايي تهيه شد. اين » ديزني«و توسط كمپاني  1973در سال » هود رابين«انيميشن

 است.

  چوپان «با اقتباس از داستان و  »گريمو پل«به كارگرداني  1953در سال » پرندهپادشاه و «انيميشن
  ساخته شد. اين انيميشن، فرانسوي است. »آندرسونهانس كريستين «از » و جاروي دودكش

  به  1954پويانمايي بلند كشور انگلستان است كه در سال ، نخستين »حيواناتي  مزرعه«انيميشن
اين انيميشن كه مخصوص  ساخته شد.» بچلر يجو«و » يلزه جان«كنندگي  و تهيهكارگرداني 
دقيقاً مانند  است وشده ساخته » جورج اورول«، »مزرعه حيوانات«با اقتباس از ، باشد ميبزرگساالن 

 كند. گيري نظام كمونيستي انتقاد مي از شكل »جورج اورول«

 1 گزينه )125

  و حيوانات بيشتر توجه شده است. ، به انسان »نگارگري شيراز«در مكتب 

 با اين مكتب، در نگارگري ، هستند و در كلبسيار ساده  »شيراز مكتب«هاي نگارگري در  زمينه پس
 شود. انجام مي هاي محدود رنگ

  است.» تشعير«شكل گرفت، رواج » مكتب شيراز«تحوالتي كه در از جمله 

 »چيني در به سنت نقاشي ايراني وفادار مانده است و عناصر » مكتب تبريز«بيشتر از » مكتب شيراز
هاي نگارگري شده در مكتب  مجموعهترين  از برجسته» الدين حسن شاهنامه قوام«آن وجود ندارد. 

 شيراز است.

 1 گزينه )126
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 4 گزينه  )127

 4 گزينه )128

 2 گزينه )129

 3 گزينه  )130
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