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  درك عمومي هنر    

  

  است؟ه سي، برگرفته از هنر كدام تمدني عبا هاي گرد در معماري دوره پوشش - 1

  ) ساساني و اشكاني2    ) بيزانس و هند1

  ) روم و بيزانس4    ) اموي و مصري3

 ، متعلق به كدام كاخ بود؟»بهارستان«قالي معروف  - 2

  ) رام اردشير4  ) تيسفون3  ) تچر2  ) آپادانا1

 است؟ نادرستهاي دوران باستان ايران  در خصوص نقاشيكدام مورد  - 3

 ها حاكي از اقتدار زميني اوست. ) حضور شاه در اين نقاشي1

  گراست. ها طبيعت ) گرايشات تزئيني و آراستن صحنه2

  گيرد. گذاري بر مبناي مفاهيم نمادين يا تزئيني صورت مي ) رنگ3

  نماست. ها ساده و سترگ بندي ) تركيب4

 ؟توان ديد ميي باستاني ايران بنا  در كدام را دار آبي سفيد آجر لعاب ترين كهن - 4

  زرتشت ي ) كعبه4  ) معبد آناهيتا3  ) تخت جمشيد2  ) معبد چغازنبيل1

 هاي مكتب نگارگري جاليري است؟ كدام مورد جزو ويژگي - 5

  هاي درشت با رنگ تخت ه ) پيكر2 ) كاربرد پرسپكتيو آكسومتريك1

  ) فضاي تصويري كم عمق4  پردازي ) عدم توجه به حجم3

 دار، منسوب به كدام تمدن است؟ معماري با آجر لعاب - 6

 ) هيتيت4  ) آشور3  ) سومر2  ) بابل نوين1

 هاي باستاني عصر آهن است؟ يك از تپه هاي شاخص معماري كدام از نمونه» كالوه« - 7

  ) زيويه4  ) حسنلو3  ) مارليك2  ) سيلك1

 ي حاكم و دربار وابسته بود؟ هاي طبقه به سليقه و حمايت اًكدام شيوه در نقاشي ايران مستقيم - 8

  ) مكتب بغداد4  ) مكتب زند3  ) مكتب شيراز2  ) مكتب اصفهان1

 ايواني است؟ يك از مساجد اوليه اسالمي تك كدام - 9

  ) جامع نيريز4  ) جامع فهرج يزد3  دامغان ي ) تاريخانه2  ) جامع نائين1

 هاي سوم و چهارم هجري قمري در كدام منطقه رواج يافت؟ هتزئين سفال با خوشنويسي مقارن با سد -10

  ) خراسان4  ) كاشان3  ) تبريز2  ) ري1

 از كدام دوره به بعد در نگارگري ايران رايج شد؟ ،مضامين اجتماعي و روزمره -11

 ) صفويه4  ) زنديه3  ) تيموري2  ) سلجوقي1

 ج پيدا كرد؟هاي معماري ايراني روا يك از سبك گنبد در كدام ي زير ساخت ساقه -12

 ) اصفهاني4  ) آذري3  ) رازي2  ) خراساني1

  درك عمومي هنر
  

 ي دوره: ايــران هنــر تــاريخ
ــاتاريخي، ــتان، ي دوره پيش  باس

 هنـر  - معاصـر   و ي اسالمي دوره
 و خـــط - جهـــان  اســـالمي

ــي  ــنايع - خوشنويس ــتي ص  دس
  ي مباحث) (كليه

 پويانمايي
گام  –فواصل  –شناسي  نت - صوت 

ــايي   -  ــدهاي كليســ  –مــ
شناخت سـازهاي   - وردشناسي آك

 - كـل كتـاب    :1اركستر سـمفونيك  
شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 

  كل كتاب :2

  دقيقه 50
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 آرامگاه خيام نيشابوري توسط چه كسي ساخته شده است؟ -13

  ) علي سردار افخمي4  ) هوشنگ سيحون3  ) كامران ديبا2  ) حسين امانت1

 گردد؟ محسوب مي» داري«هاي   هبافت ها از جمله دست يك از انواع بافته كدام -14

 بافي  ) زري4  ) جاجيم3  ) موج2  ) گليم1

 است؟ تمدن باستاني هاي فلزكاري كدام دادن ظروف نقره با ورق طاليي از شيوه آستر -15

  ) عيالميان4  ) اشكانيان3  ) ساسانيان2  ) هخامنشيان1

  بري است؟ هاي كدام فن چوب از رشته» قاب تُنُكه« -16

 كاري ه) كند4  بري ) شبكه3  چيني ) گره2  ) درودگري1

 بينيم؟ ي ساساني را در كدام دوره مي اي دوره وههاي سبز و قه تداوم لعاب -17

  هجري 3تا  1هاي  ) سده4  هجري 6ي  ) سده3  هجري 9ي  ) سده2  هجري 11ي  ) سده1

هـاي   ويژگي ي فراوان از رنگ طاليي كارگيري اسليمي، شكست كادر و استفاده كارگيري نقوش نگارگري در بافت پارچه، رواج تشعير بدون به به - 18

  ارگري است؟كدام مكتب نگ

  ) تبريز اول4  ) تبريز دوم3  ) اصفهان2  ) هرات1

  النهرين است؟هاي باستاني بين يك از مساجد، يادآور زيگوراتي حلزوني كدام مناره -19

  ) جامع سامرا2    دامغان ي ) تاريخانه1

  ) اموي دمشق4    ) جامع قرطبه3

 آيد؟ دست مي ش بهاز تكرار كدام نق» السلطاني ظل«ي مشهور به  بافي، نقشه در قالي -20

 ) گرفت و گير 4  ) پا شتري3  ) شاخ قوچي 2  ) گلدان  1

 ؟نيستهاي سبك آذري در معماري  كدام مورد جزو ويژگي -21

  كاري كاري رنگي و مقرنس ) گچ2    ي مربعي و چندضلعي ) نقشه1

  بلند ) گنبدهاي ساق4    پوسته ) گنبدهاي دو3

  ؟نيستصحيح  كدام گزينه -22

 كنند. مي پر و مرغ گل يا ختايي و اسليمي نقوش با را كلمات و حروف داخل ،خوشنويسي گلزار در) 1

 آيد. مي وجود به صفحه در مورب صورت به سطري دو قالب دو مجموع از چليپا) 2

 است. شده  ديده جاليرآل و دوران ايلخاني از هاي آن ترين نمونه قديمي اما ،رسد مي سلجوقي ي هدور به معما ي پيشينه) 3

 است. خوشنويس استاد توانمندي ي نشانه كلمات و حروف نامنظم يا منظم تكرارو  شود توجه خالي و پر فضاهاي بين توازن به بايد مشق سياه رد) 4

 وجود آورد؟ گيري آثار قابل توجهي به هايي در قلم كارگيري پرسپكتيو و نوآوري كدام هنرمند با به -23

  ) سلطان محمد4  سين بهزاد) ح3  ) حاج ميرزاآقا امامي2  ) حاج مصور1
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 است؟ نشدههاي فلزكاري، استفاده يك از تكنيكدر ساخت جام زرين حسنلو از كدام -24

 گري) ريخته4  منبت ) نيم3  ) منبت2  كاري ) ريزه1

 ؟نيستهاي مكتب تبريز  كدام مورد از ويژگي -25

  هاي محدود و مونوكروم ) رنگ2  ها و حيوانات ) پرتحرك شدن انسان1

  تر هاي پرجمعيت كارگيري صحنه ) به4  ها و نازكي خطوط و چين و شكن لباس) درشتي 3

 توان يافت؟ طرح معماري بناي گنبد سلطانيه را در روند تغييرات كدام گزينه، مي -26

  پوسته ) تكامل ساخت گنبدهاي تك2  عثمانيالگوگيري از مساجد  )1

 به سبك مقابر قرون پنجم و ششم   مانندبرج )4  اي بدون منار هاي مقبره اعالي برج ي ) نمونه3

 هاي ايراني چيست؟نما و حوض در باغكاربرد آب -27

   .بازتاب نگرش تكوين جهان هستي ايراني است )1

  .كندهم متصل ميه عالم مثالي و جهان مادي را ب ،نما يا حوض آب )2

   .اي از باغ ملكوت و بهشت است) توصيفي زميني و جلوه3

   .بهم از عالم مثال استتكه و مبرداشتي هزار )4

 اشاره دارد؟ در هنر چين» سونگ«ي  دوره سازي كدام گزينه به ويژگي تنديس -28

  ي سونگ متأثر از فضاي متفكرانه ،تر هاي ظريف، متفكر و آرام ) ساخت پيكره1

  ها سازي كامل و پراحساس در تنديس شكلبا  ثر از هنر هندي عصر گوپتايأ) مت2

  گرايانه تحت نفوذ هنر يونان هاي عاطفي و طبيعت يتر بر ويژگ ) تأكيد بيش3

  هاي هنري هاي لطيف و تلفيق ويژگي هايي با چهره ) تنديس4

 خورد؟ ي طنزنگاري آميخته با گروتسك در آثار كدام هنرمند به چشم مي شيوه -29

 قلم   محمد سياه )4  ا... ميرك روح )3  ) حسين بهزاد2  ) محمد زمان1

 توان ديد؟ در فلزكاري كدام دوره مي تزئينات شبدري و ترنجي را -30

  هاي اول تا سوم ) سده2    هاي هفتم و هشتم ) سده1

  اي دهم و دوازدهمه ) سده4    هاي چهارم تا ششم ) سده3

  

  خالقيت نمايشي
 

 است؟» پل گريمو«هاي آثار پويانمايي  گر ويژگي كدام گزينه بيان -31

  موشن كننده با تكنيك استاپ هاي سرگرم ) كمدي1

 اشي روي فيلم و تركيب موسيقي و نقاشي) نق2

 گرايي شاعرانه و ساختار روايي مستحكم   ) واقع3

   انساني در بيان مضامين طبعي و شوخ كاريكاتور به ) توجه4
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 كدام است؟» ايكي«مضمون اصلي پويانمايي كوتاه  -32

  هاي جنگ ) ويرانگري2    ها ) تنهايي مشترك آدم1

  هاي انقالب صنعتي يشرفت) پ4    هاي اجتماعي اعتياد ) آسيب3

 ؟هاي آثار يو.پي.اي درست استي ويژگيگزينه درباره كدام -33

  پردازيسايه و بعديسه هايشخصيت ) طراحي1

 سازيمتحرك در كامل پويانمايي يشيوه از ) استفاده2

 ها و عناصر ساده در صحنههاي انساني و طراحي شخصيت) توجه به شخصيت3

  هاي كالسيك و استفاده از طنز هوشمندانه ) پرداختن به داستان4

 ؟درست است» گاليور«ي پويانمايي بلند گزينه درباره كدام -34

 عروسك و زنده فيلم ) تركيب2  انيميشن) استفاده از تكنيك سل1

  شيشه   روي نقاشي ) استفاده از تكنيك4  موشن) استفاده از تكنيك استاپ3

  ام است؟تاريخ، كد ويديويي بلند پويانمايي اولين -35

  ) اصحاب كهف2    ي سرزمين گوهران) افسانه1

  ) عالءالدين: بازگشت جعفر4    ) شيرشاه3

  ؟نيستي طاليي پويانمايي لهستان  هاي دوره كدام مورد جزو ويژگي -36

  كننده ريتم آهسته، خشك و غير سرگرم) 1

  زمينه و يا حذف آن كاستن از جزئيات پس) 2

  ميدي و تراژدي نابودي انسانيتپرداختن به مضامين بدبينانه، ناا) 3

  نمادگرايي و استفاده از آن براي نقد حكومت  ) 4

 ؟ي شخصي و رويدادهاي اجتماعي استدر كدام گزينه، منبع نگارش فيلمنامه، تجربه -37

   خوابگرد) 4  تن) تن3  ) شازده كوچولو2  آور) نان1

  ديزني شرق لقب كدام هنرمند است؟ -38

  ) مامورو اوشي4  ) اسامو تزوكا3  ميازاكي) هايائو 2  كازوكي ناكاشيما) 1

 شود، چه نام دارد؟ در هند متولد مي »برهما«بازي كه از دهان  اولين عروسك -39

 نات) آدي4  ) سزوپكايا3  گُز ) قره2  ) نوروپاست1

 ؟نيستهاي پويانمايي سريالي  گزينه از ويژگي كدام -40

  جامعه ي عامه فرهنگ و روز مسائل ) پرداختن به1

 سازي به صورت گستردهمتحرك از ) استفاده2

 سازي تدريجي و غيرمستقيم) فرهنگ3

  محور بودن) حجم باالي توليد و ديالوگ4
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  خالقيت موسيقي
 

 تواند معرف معكوس سوم يك آكورد هفتم باشد؟ كدام ترتيب قرارگيري نت (از بم به زير) مي -41

  ) سي، ر، مي، سل4  دو، ر بمل، البمل، ) سل3  ) سل، مي، ال، دو2  بمل، دو، فا، ال ) سي1

  در عالمت سركليد خود دارد؟» ديز«چند » فاديز«دورين  -42

  ) پنج4  ) چهار3  ) دو2  ) سه1

  است؟» افزوده«كدام فاصله  -43

  ) ربمل تا فا4  ) دو تا دوديز3  بمل تا دو ) مي2  ) سي تا فاديز1

 صدا هستند؟ شده در يك گزينه هم كدام دو نت مطرح -44

  »باريتون«نت روي خط دوم حامل كليد  –» باس«يد ) نت روي خط اول حامل كل1

  »آلتو«نت بين خطوط اول و دوم كليد  –» تنور«) نت بين خطوط دوم و سوم حامل كليد 2

  »سوپرانو«نت روي خط اول حامل كليد  –» سل«) نت روي خط دوم حامل كليد 3

  »سوپرانو«با كليد نت بين خط سوم و چهارم  –» متسوسوپرانو«) نت روي خط چهارم با كليد 4

  تر است؟ كنند، بيش هايي كه اجرا مي اختالف صدادهندگي كدام ساز نسبت به نت -45

  ساكسوفون آلتو) 4  فلوت آلتو) 3  ابوا باريتون) 2  هورن فا) 1

 ي چيست؟ نشانه» « -46

  ) هارمونيك مصنوعي4  ) پيتزيكاتوي بارتوكي3  ) فالژوله2  ) پيتزيكاتوي دست چپ1

  است؟ متفاوتهاي كدام ساز با بقيه  مي صوتي بين سي فاصله -47

  ) ويوال4  ) ويولن3  ) ويولنسل2  ) كنترباس1

 شده روي خط دوم با كليد سل را بنوازد چه صدايي ايجاد خواهد شد؟ نت نوشته» Ebساكسوفون آلتو «چه  چنان -48

  روي خط سوم با كليد سل  »بمل سي«) نت 2  روي خط اول با كليد سل» بمل مي«) نت 1

 بين خطوط چهارم و پنجم با كليد سل» بمل مي«) نت 4  زير خطوط حامل با كليد سل» بمل سي«) نت 3

 ؟ندارديك از سازهاي زير شباهت  با كدام» كرآنگله«سر ساز  -49

  ) فاگوت4  ) ساكسوفون3  فون ) هكل2  ) ابوا1

 شود؟ نوشته بايد گامي چه در »وت آلتوفل« ساز براي است، شده نوشته ماژور »مي« در »بمل ترومپت سي« براي كه اي قطعه نگاري نت -50

 ماژور» سل) «4  ماژور» ال) «3  ماژور» فاديز) «2  ماژور» مي) «1
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  خواص مواد
 

 ؟شود ميهايي استفاده  در صنايع دستي پس از آهار زدن كاغذ، براي مهره كشيدن آن از چه سنگ -51

  كوارتز و ) مرمر4  عقيق و ) گرانيت3  يشم و ) عقيق2  مرمر و ) يشم1

 كاري چيست؟ جندهكاري و  (خشه) در منبت» خوشه«برد قلم ركا -52

  ي دلخواه كاربرد دارد. ) براي ايجاد خطوط اصلي نقش به اندازه1

  ) براي ايجاد شكل و نقوش خيلي برجسته كه داراي خطوط منحني هستند كاربرد دارد.2

  شود. فاده ميي طرح كه داراي سطوحي با خطوط مستقيم است است ) براي فرو بردن زمينه3

  شود. هاي چندپر از آن استفاده مي براي ايجاد نقش گلو دار داشته  ) مقطع لبه4

 د:تر باش كشش پودهاي گليم از ميزان متعادل كم ،اگر هنگام بافت -53

  شود. ) گليم به داخل جمع مي2    شود. مي شل و وارفتهگليم ) 1

  كنند. دار پيدا مي ج) تارها حالت مو4  .شوند هاي تار از بافت خارج مي ) نخ3

 شود؟  به كدام علت در رنگرزي سنتي الياف، عمل دندانه كردن انجام مي -54

  تنيدگي ) جلوگيري از درهم2  تر  پذيري بيش ) تثبيت و رنگ1

  دست كردن الياف ) تميز و يك4    ) جلوگيري از فساد تدريجي 3

 است؟ نادرستكدام مورد در خصوص بافت سوزني  -55

  عشاير فارس متداول است.) در ميان ايالت و 1

  آويزان هستند.پود هاي  رو است و در پشت آن نخ بافت يكداراي ) 2

  ) به صورت قطعات كوچك متداول است.3

  است. تر ها ضخيم و زمخت بافته ) نسبت به ساير دست4

 شود؟ كار برده مي هاي برنجي و نوارهاي سنگي به يك از هنرهاي زير تسمه در كدام -56

  ) خراطي4  تراشي ) نگين3  ) معرق سنگ2  سنگ  ) مشبك1

 نامند؟ هاي مختلف را چه مي ها در طرح دوزي آن ي نازكي از پنبه بين دو پارچه و بخيه قراردادن اليه -57

  ) ژوژدوزي4  دوزي ) قيطان3  دوزي ) گالبتون2  دوزي ) آجيده1

 ؟است نادرستسازي  كدام گزينه در رابطه با نقاشي خيالي -58

 نسبت به ساير آثار طراحي و نقاشي سنتيآن  ي بزرگي اندازه) 1

 سازي در اين هنر مرسوم نبودن حاشيه) 2

 مستطيل و مربع كادرتر در  اجرا به صورت تخت و بيش) 3

  اجرا به صورت تخت بر سطوح كاغذي، مقوايي و گاه چوبي) 4

 ها به كاشي چرمي شهرت دارد؟ كدام لعاب -59

  سالن) پر4  ) ترانسپارنت3  ) اپك2  اي ) مات قهوه1

 شود؟ ازاره در بنا از كدام روش تزئين سنگ استفاده ميبراي تزئينات  -60

  ) خراطي4  حكاكي) 3  رق سنگع) م2  ) مشبك سنگ1
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  10: ي صفحه  هنر  1401ماه (اجباري)  دي 16 –  4ي  پروژه
  
  و فيزيكدرك عمومي رياضي    

  

بـه   ABخـط   قسمت مساوي تقسيم شده است. نسبت طول پـاره  3ضلع مربع به  دودر شكل زير،  - 61

 ضلع مربع كدام است؟ 

1 (10
3  2 (10

9 

3 (10 4 (4
3   

تـر رسـم    ، دو خط به موازات اضـالع كوچـك  8و 5، 5تر مثلثي به ابعاد  از يك نقطه روي ضلع بزرگ - 62

 حاصل شود. محيط چهارضلعي حاصل چه قدر است؟كنيم تا يك چهارضلعي  مي

1(8  2(12  3(10  4(6 

اي كه كـل   ترين دايره اند. مساحت كوچك ديگر مماس ، بر همr، چهار دايره با شعاعزيرمطابق شكل  - 63

  مجموعه را در بر بگيرد، چند است؟ 

1 (r ( )π −2 4 2 3  2 (r ( )π +2 4 2 3  

3 (r ( )π +2 3 3  4 (r ( )π −2 3 3  

چه كسـري   MONPوسط اضالع مربع هستند. محيط چهارضلعي  Pو M ،Nدر شكل زير، نقاط  - 64

 از محيط مربع است؟ 

1 (+2 5
8   2 (+2 2 5

8 

3 (+2 5
4  4 (+2 2 5

4  

Ĉارتفاع وارد بر وتـر اسـت. اگـر    AHي وارد بر وتر و ميانه AMزيري  الزاويه در مثلث قائم - 65 = 32 

 چند درجه است؟ MAHي ي زاويه باشد، اندازه

1( 10  2( 50  

3( 58  4( 26 

ترين مساحت ممكن  شكلي را محصور كنيم. بيش خواهيم زمين مستطيل متر مي 62با سيمي به طول  - 66

 كدام است؟

1 (/240 25  2 (/480 5  3 (961  4 (3844 

DCي است. قاعده Dي ساز زاويه نيم BD، قطرABCDي در ذوزنقه - 67 = ADو ساق  5 = ، مساحت 3

   ، چند درصد مساحت ذوزنقه است؟ABDمثلث

1 (30   2 (/32 5   3 (36   4 (/37 5   

 درك عمومي رياضي و فيزيك
  

 هاي ويژگي: مسطحه ي هندسه
 روابط و طولي و روابط ها چندضلعي

 و ها مثلث، چهارضلعي( ها آن در مثلثاتي
 ها) چندضلعي ساير

نيكي،  مكا مزيت ها، ماشين توان،: فيزيك
 راندمان و بازده

  قبلي آزمون مباحث ي دوره
  ي مباحث قبلي ترسيم فني: دوره

  دقيقه 56

  محل انجام محاسبات
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  11: ي صفحه  هنر  1401ماه (اجباري)  دي 16 –  4ي  پروژه
  

باشد، طول ارتفاع وارد بر وتـر   12و طول وتر آن 6اي كه طول يك ضلع قائم آن الزوايه در مثلث قائم - 68

 كدام است؟

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

واحد باشد، چنـد   5و  14مساحت مستطيلي كه محيط و طول قطرش به ترتيب از راست به چپ برابر  - 69

  واحد مربع است؟
1 (12  2 (60   3 (36   4 (54  

ي  متناسب باشند، در اين صورت نسبت انـدازه  5، 4، 3 اعدادي زواياي خارجي مثلثي با  اگر اندازه - 70

 ي كوچكترين ضلع اين مثلث، كدام است؟ متوسط به اندازه عضل

1 (2
2  2 (2  3 (3

3  4 (3 

  چند درجه است؟ Bي برابر با شعاع دايره است. زاويه ACقطر دايره و ABزير،در شكل  - 71
1(30  

2(45  

3(60   

  نيست. كردن ) قابل تعيين4

برابر تعداد اضالع آن است. تعداد اضـالع آن چندضـلعي    5، محدب، تعداد قطرها در يك چندضلعي - 72

 كدام است؟

1 (11  2 (12  3 (13  4 (14 

  ضلعي منتظم بزرگ است؟ در شكل مقابل، مساحت قسمت هاشورخورده چه كسري از مساحت شش - 73

1( 1
2   2 (1

3  

3 (1
4   4 (3

4   

رأس مربع كوچك، روي مركز مربع بزرگ است. اگر يك ضلع مربع كوچـك، يـك   در شكل زير، يك  - 74

  ي مشترك كدام است؟  قطع كند، مساحت ناحيه آن واحد از يك رأس 4ي ضلع مربع بزرگ را در فاصله
1( 120  

2( 136  

3( 144  

4 (256  

2االضالع بـه ضـلع   مثلث متساوييك ي ممكن داخل  ترين دايره بزرگدر شكل زير،  - 75 قـرار دارد.   3

 مساحت قسمت رنگي كدام است؟

1(− π3 3 

2(− π3 3 2  

3(− π6 3 

4(− π6 3 2  

24

4

16

  انجام محاسبات محل
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  12: ي صفحه  هنر  1401ماه (اجباري)  دي 16 –  4ي  پروژه
  

و  24اتـاق  ي هر طرف يك قالي از كنار ديوار مستطيل شكل، مقداري ثابت است. اگر مساحت  فاصله - 76

 باشد، مساحت قالي كدام است؟ 12و محيط قالي  20محيط آن 

1(18  2(16  3(12  4(8  

  هاي محدب زير، محاطي است؟ يك از چهارضلعي كدام - 77

  

1(     2 (  

  

  

3 (    4 (  

 ؟استمتر مربع  چند سانتي ABCDي در شكل زير، مساحت ذوزنقه - 78

1 (39 3
2  2 (39 3

4  

3 (39 3  4 (39 3
6  

2اي را درون مربعي بـه قطـر   با توجه به شكل زير، دايره - 79 ايـم، مسـاحت قسـمت     محـاط نمـوده   2

  خورده كدام است؟ هاشور

1( − π4  2( π
2  

3 (2  4( 1  

طـوري كـه    اي درون مربع است به نقطه Eمربعي به ضلع واحد و ABCDدر شكل مقابل، چهارضلعي - 80

EFهـاي  تساوي ،را رسم كنيم EFعمود ADاگر بر ضلع EB EC= شـود. مسـاحت    برقـرار مـي   =

  ؟چند واحد مربع است FECD  ي ي هاشورخورده ذوزنقه

1( 5
16  2( 7

32    

3( 13
32  4( 13

16  

 وجود دارد كه از هر سه رأس مثلث زير به يك فاصله باشد؟چند نقطه در صفحه  - 81

  نقطه1)1

 نقطه2)2

  نقطه3)3

  اي وجود ندارد. ) نقطه4

120 120
60 60

90
90

120
60

120 60

10080

100 140
4080

BA

CD

cm33

cm5
120

  محل انجام محاسبات
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  13: ي صفحه  هنر  1401ماه (اجباري)  دي 16 –  4ي  پروژه
  

تقسـيم كـرده اسـت.     2و 1را بـه نسـبت   OAاي به شعاع  دايره كمان نيم Mي نقطهدر شكل زير،  - 82

 است؟  MABزده، چند درصد مساحت مثلث مساحت مثلث سايه

1 (20  

2 (21  

3 (24   

4 (25  

ي  االضالع به مساحت دايـره  نسبت مساحت مثلث متساوي مقابلدر شكل  - 83

  است.) 6محاط در آن كدام است؟(طول ضلع مثلث

1( 
π
3  2(

π
3  

3( 
π

3 3  4(
π
9  

 MPمربعي در يك دايره محاط شده است. اگـر طـول   مقابلدر شكل  - 84
3−برابر 2   باشد، شعاع دايره كدام است؟3

1 (2  2( 3  

3( 2 3  4( 3 2  

  ي بزرگ كدام است؟ ي كوچك به محيط دايره نسبت محيط دايرهدر شكل زير،  - 85

1(1
2 2

  2(2  

3(2
2  4(1

2  

كنـيم، بـه    باال پرتاپ مي  متر برثانيه روبه 30ي  دار با سرعت اوليه جسمي را بر روي يك سطح شيب - 86

4/طوري كه جسم تا ارتفاع  شود. در اين مسير چند درصـد از انـرژي    رود و متوقف مي متر باال مي 5

m(gجنبشي اوليه به گرما تبديل شده است؟  )
s

= 210 

1 (10  2 (40  3 (60  4 (90 

متـر خـارج   5كند، در هر دقيقه چند كيلوگرم آب را از چاهي به عمق  كار مي kW3توانپمپي كه با  - 87

N(gكند؟  مي )
kg

= 10 

1 (/3 60  2 (60  3 (360  4 (3600 

mي با سرعت اوليه kg2جسمي به جرم  - 88
s

متري سطح زمين بـه سـمت پـايين پرتـاب      4از ارتفاع 2

mشود و با سرعت مي
s

حسـب   كند. كار انجام شده توسط نيروي مقاومت هوا بر به زمين برخورد مي 8

m(gژول كدام است؟ )
s

= 210  

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

  - محل انجام محاسبات
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  14: ي صفحه  هنر  1401ماه (اجباري)  دي 16 –  4ي  پروژه
  

شود. اگر ماشين اين  متري استفاده مي 10به ارتفاع N200از يك ماشين ساده براي باال بردن باري به وزن - 89

 انجام دهد، توان ورودي نامي ماشين تقريباً چند وات است؟  90%ثانيه و با بازده 20مدت زمان در كار را

1(90   2(100   3(110   4(111  

mي جسمي با سرعت اوليه - 90
s

انرژي جسم  25%اگر .كند متري از سطح زمين سقوط مي 4از ارتفاع 2

ي رسيدن به زمين حدوداً چند متر بر ثانيـه   براي جبران مقاومت هوا تلف شود، سرعت جسم در لحظه

m(gاست؟ )
s210  

1(6   2(7   3(8   4(9   
  

 ترسيم فني
 

 شود؟ خط مي ، جمعاً شامل چند پارهزيرروي حجم  نماي روبه - 91

1( 4   2( 5   
3( 8   4( 6  

  با توجه به شكل زير نماي افقي كدام است؟  - 92
  

  

1 (  2 (  
  

  

  

3 (  4 (  
  

  

 ؟كدام نما متعلق به حجم داده شده استرو،  با توجه به ديد روبه - 93

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  
  

 بعدي مقابل كدام است؟ اين تصوير: سهترسيم حجم ي درست در مورد  گزينه - 94

      ) درست رسم شده است.1

    ) يك خط اضافي دارد.2

    ) يك خط كم رسم شده است.3

  ) يك خط اضافي و يك خط كم است.4

  - محل انجام محاسبات
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  15: ي صفحه  هنر  1401ماه (اجباري)  دي 16 –  4ي  پروژه
  

  نماي مجهول كدام است؟ - 95

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 (  

  

  ، كدام است؟ داده شدهنماي سوم دو نماي  - 96

  

1(    2(    

 

  

3 (   4(   
  

  تر است؟ رخ نزديك نيم ي يك به صفحه ي اول قرار دارند، كدام از دو نقطه كه در فرجه - 97

  تر باشد. اي كه طول آن كم ) نقطه2  تر باشد. اي كه ارتفاع آن بيش نقطه )1

  تر باشد. اي كه عرض آن بيش نقطه) 4  باشد.  تر اي كه عرض آن كم ) نقطه3

  تر از ارتفاع آن است؟ طول كدام نقطه بيش - 98

1 (A( , , )3 1 3  2 (B( , , )6 9 3  3 (C( , , )1 7  4 (D( , , )4 3 8  

 نماي افقي مجهول كدام است؟ - 99

 

1 ( 2(      

 

 

3(  4 ( 

  

  ؟ يك ترسيم شده است كنند. پرسپكتيو زير از ديد كدام امتداد اقطار مستطيل به حجم نگاه مي چهار ناظر در -100

1(A     

 2 (B    

3 (C    

4 (D 

  محل انجام محاسبات
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  16: ي صفحه  هنر  1401 (اجباري) ماه دي 16 -4ي  پروژه
  
 خالقيت تصويري و تجسمي   

 

 تجربگي است؟ حساسيت و بي نمادرنگ  كدام - 101

  ) قرمز نارنجي4  ) زرد3  ) بنفش تيره2  سبز روشن )1

 شود؟ رو برداشت مي از تصوير روبه معني كدام - 102

   استحاله و تغيير) 1

   ) شعف دروني2

   ) فقدان3

 روند كهولت سن )4

 داد؟ توان جاي ي هنري مي سبك يا شيوهرا در كدام  ور اثر روبهي اجرا  تكنيك و شيوه نظر از - 103

   فوويسم) 1

   مليس) رئا2

   كانسپچوآل آرت) 3

  ) امپرسيونيسم4

 شود؟  يك از موضوعات زير، مربوط مي مقابل، به كدام ي نشانه - 104

  ي عكاسان ايران   ) خانه1

  ) انجمن تئاتر ايران2

  ) تئاتر شهر3

  ) انجمن سينماي جوان4

 رو براي كدام مورد مناسب است؟ ي روبه نشانه - 105

      سوادي ) مبارزه با بي1

    يابي هاي نوين هويت ) روش2

      شناسي ) جرم3

 جعل و سرقت) 4

  خالقيت تصويري و تجسمي
  

 مباني - تصوير درك - بصري فنون
 شناسي نشانه(گرافيك  طراحي

 و تكنيك شناخت -)پوستر و
 شناخت شناسي، سبك - ابزار
تاريخي  آثار و هنرمندان آثار

  ايران و جهان
 هاي سبكمرور  :رهن المعارفةداير
  هنري

  دقيقه 34
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  17: ي صفحه  هنر  1401 (اجباري) ماه دي 16 -4ي  پروژه
  

 تري دارد؟ رو، تأكيد بر كدام مورد اهميت بيش در طراحي تصوير روبه - 106

  ) ايجاد بعد كاذب1

  ) درهم تنيدگي حروف2

  ي طراحي نشيني دو شيوه ) هم3

  روف در جايگاه تصوير) استفاده از ح4

  رو، اثر كدام هنرمند است؟ ي روبه پيكره - 107

  ) برنيني1

  ) رودن2

  ) رنوار3

  ) دناتلو4

  رو كدام است؟ فضاي حاكم بر تصوير روبه - 108

  ) تهديد1

  ) ترس 2

  ) تهاجم3

  ) تجاوز4

  تصوير مقابل اثر كدام هنرمند است؟ - 109

  ) هانري روسو1

  ) پل گوگن2

  ) ويليام بليك3

  ) سيكه ايروس4
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  18: ي صفحه  هنر  1401 (اجباري) ماه دي 16 -4ي  پروژه
  

 چين است؟تمدن هاي  يك از دوره مبتني بر عدم تقارن، ويژگي كدام سازي منظره - 110

 ) مينگ4  ) سونگ3  ) يوآن2  ) تانگ1

 رو از آثار كدام هنرمند است؟ تصوير روبه - 111

   ) جورجو موراندي1

   ) پل گوگن2

   ) سيمون شاردن3

  ) پل سزان4

  در تصوير مقابل، از كدام فن بصري استفاده شده است؟ - 112

  پيوندي ) سست1

  ) صراحت2

  ) ماتي3

  ) تلويح4

 ي موردنظر براي كدام مورد مناسب است؟ نشانه - 113

   شهرسازي) 1

   ) پرورش شتر2

   بافي ) قالي3

  ) معماري4

 آرايي يك نشريه بهتر است تصوير زير در كجا قرار بگيرد؟ در صفحه - 114

  

 

1(     2 (  

  

3(     4 (  
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  19: ي صفحه  هنر  1401 (اجباري) ماه دي 16 -4ي  پروژه
  

 تر است؟ ام نويسنده مناسبطرح مقابل، براي بيان تصويري فضاي ذهني كد - 115

  ) چخوف1

  ) كافكا2

  ) ورن3

  ) تواين4

 رو درست است؟ كدام مورد در خصوص تنديس روبه - 116

 فاده از تباين برابر مثبت و منفي) است1

  هاي توپر و سيال ست فرمب) كار2

 هاي ساده و ارگانيك ) تفكيك فرم3

  ) استفاده از فضاي خالي به عنوان عنصر اصلي4

 اثر مقابل كدام است؟ اجرايتكنيك  - 117

   ) آب مركب1

   ) زغال2

   مدادرنگي) 3

  مركب گواش و آب) 4

 تصوير زير اثر كدام هنرمند و متعلق به كدام سبك هنري است؟ - 118

   وكالسيكئن - ) گويا 1

   روكوكو - پلو  ) تيه2

   باروك - ) ورمير 3

  باروك - ) دالتور 4
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  20: ي صفحه  هنر  1401 (اجباري) ماه دي 16 -4ي  پروژه
  

 گيرد؟ ر ميي آثار كدام سبك هنري قرا رو در زمره تصوير روبه - 119

   ) نئواكسپرسيونيسم1

   ) اكسپرسيونيسم2

   ) اكسپرسيونيسم انتزاعي3

  فوويسم) 4

 ؟ترين ويژگي بصري آن چيست متعلق به كدام هنرمند است و مهم زيراثر  - 120

  استفاده از سطوح متنوع رنگي –مانه ) 1

  رعايت و چيدمان براساس نقاط طاليي –پيسارو ) 2

  بندي ضعف در تركيب –مونه ) 3

  تزلزل و عدم استواري –موريزو ) 4

  كدام مورد در رابطه با تصوير مقابل درست است؟ - 121

  اشتراك و تشابه) 1

  هندسيتركيب نرمال عناصر ) 2

  چرخش و چيدمان بر اساس نقطه) 3

  هاي ابر واحد ريتم فرم) 4

  ؟ كند تر القاء مي چه حالتي را بيش، مقابلتصوير  - 122

   و فقر ) گرسنگي1

  ي و مرگ) نااميد2

   عصيان و ناتواني) 3

  و دورافتادگي ) تنهايي4
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  21: ي صفحه  هنر  1401 (اجباري) ماه دي 16 -4ي  پروژه
  

 ترين آثار كدام سبك است؟ ي مقابل، از مهم مجسمه - 123

  كوكوو) ر1

  ) باروك2

  سيسم ) رمانتي3

  سيسم ) كالسي4

  نقوش زير به ترتيب متعلق به هنر كدام دوره است؟ (از راست به چپ) - 124

  ساساني - ) هخامنشي1

  اشكاني - ) هخامنشي2

  اشكاني - ي دوم پ.م دوم هزاره ي ) نيمه3

  هخامنشي - ي دوم پ.م ي دوم هزاره ) نيمه4

 تري دارد؟ در تصوير زير، كدام عامل نام برده شده حضور بيش - 125

  ) تداوم1

  ) خطاي ديد2

  ) تداعي3

  ) حركت4

 نشان مقابل براساس كدام حرف طراحي شده و چه سبكي دارد؟ - 126

1 (L  - ميسراكتيوكانست   

2 (T  - آرت اُپ   

3 (I  - آرت اُپ   

4 (CC  - مسيراكتيوكانست  
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  22: ي صفحه  هنر  1401 (اجباري) ماه دي 16 -4ي  پروژه
  

 تر است؟ پوستر مقابل، براي كدام كاربرد مناسب - 127

  ) معرفي ايستگاه راديويي 1

  ) معرفي انجمن نابينايان2

  ) روز جهاني ارتباطات3

  هاي ديداري و شنيداري ) سمينار رسانه4

 رو متعلق به كدام سبك هنري است؟ اثر روبه - 128

   كانسپچوآل آرت) 1

   فرماليسم) 2

   سپرسيونيسم انتزاعيك) ا3

  ماليسم ميني) 4

 خورد؟ تر به چشم مي كدام گزينه در تصوير مقابل، بيش - 129

  طالييبر اساس تقسيمات  ها اجراي خاكستري) 1

  كل اثرتيره با سطوح بزرگ بر  هاي ي خاكستري غلبه) 2

   بعدي در سطوح كوچك و بزرگ ها به صورت تخت و دو اجراي رنگ) 3

  ها در يك تركيب مشخص ها و چيدمان آن سازي خاكستري تعادلم) 4

 دهد؟ ي تمدن چين را نشان مي رو خوشنويسي كدام دوره روبه تصوير - 130

   ) سونگ 1

   ) مينگ2

   ) تانگ3

  هان) 4
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  1401دي  16 – )2( آزمون آمادگي شناختي

  !آموز عزيز دانش

تواند آگاهي از اين ساز و كارها مي. يندي است كه نيازمند پشتيباني ساز و كارهاي شناختي مغز استيادگيري فرآ
هاي  كاركردهاي شناختي مغز در موقعيت مندي ازآمادگي شناختي توانايي بهره .توانايي يادگيري شما را توسعه دهد

  . مختلف است

 آمادگي شناختي

 خالقيت سازگاري گيريتصميم حل مساله فراشناخت توجه و حافظه

  

در راستاي حمايت از فراگيران با همكاري اساتيد علوم اعصاب شناختي دانشگاه شهيد  بنياد علمي آموزشي قلم چي
اي بهشتي در مركز پژوهشي علوم اعصاب شناختي رفتار در نظر دارد آمادگي شناختي داوطلبان را به صورت دوره

هي شما از ميزان آگاسواالت اين بخش پاسخ درست و يا غلط ندارد و هدف اين سواالت . مورد سنجش قرار دهد
هاي شناختي خود كنندگان براي استفاده بهتر از تواناييهدف اين بخش حمايت شركت. است آمادگي شناختي خود

  . هايي را براي شما فراهم خواهيم نمودها توصيهما براي ارتقاء اين توانايي. يند يادگيري استدر فرآ

پس از . توانند در اين آزمون هم شركت كنندمي ،بودند ت قبل در آزمون شركت كردهوبنآموزاني كه در  دانش
هاي موقعيتي در فواصل بين ، ارزيابيشما هدف شناخت وضعيت پايه آمادگي شناختي هب چندگانه هاي ارزيابي
  .  ها اجرا خواهد شد آزمون

  . عالمت بزنيد پاسخبرگسواالت را به دقت بخوانيد و نزديكترين پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در 

 .توانم بيش از ده دقيقه توجهم را روي مطالب درسي نگه دارممي  -261
  هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .شوندافكار مزاحم مانع درس خواندن من مي  -262
  هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . درك مطلب در متون طوالني برايم سخت است -263
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . كنممن قبل از شروع درس خواندن يك هدف براي خود تعيين مي  -264
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
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 .تر استدانم چه مطالبي براي يادگيري مهممن مي -265
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . مطالعه آگاهم من از نداشتن توجه در حين  -266
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . كنمبراي فعاليت درسي خود قبل از شروع هدف تعيين مي -267
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . كنمبه طور منظم پيشرفت خود را در مطالب درسي بررسي مي -268
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
  

 .توانم روي هر مرحله به اندازه نياز وقت صرف كنمنمي  -269
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .انتخاب بين چند فعاليت برايم سخت است  -270
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . اندازمشود به تعويق ميشروع كارها را تا جايي كه مي  -271
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
  

 . حاضرم براي آينده بهتر، سخت تالش كنم  -272
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .توانم بسته به موقعيت، فعاليت مفيدي انجام دهممي  -273
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .بعضي مواقع رفتارهاي نسنجيده دارم  -274
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . توانم در هر جمع رفتار مناسب آن جمع را داشته باشممي  -275
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
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 .هاي جديدي از مطالب درسي استخراج كنمتوانم سوالمي  -276

 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1

 

 . رسدميهاي متفاوتي براي يك مطلب به ذهنم حلراه  -277
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1

  

 .پردازي كنمتوانم به صورت اگاهانه براي يك موضوع خيالمي  -278
  هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1

 

مايل به دانيد و تحصيلي خود بيشتر ميهاي مورد ارزيابي اهميت كدام سازه را براي عملكرد با توجه به سازه

   هستيد؟آن  مرتبط با هايدريافت توصيه

  .يك گزينه را انتخاب كنيد 280و  279در پاسخ نامه براي سوال 

وارد  280يا  279نامه براي سوال لطفا با در نظر گرفتن توضيح باال، يك گزينه را انتخاب كنيد و در پاسخ

 .كنيد

 گيريتصميم )4    حل مساله) 3    فراشناخت )2    توجه و حافظه )1 -279

  هيچكدام )4    همه موارد )3    خالقيت )2    سازگاري )1     -280
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  3ي:  صفحه  هنر  (اجباري) ماه دي 16آزمون  -  4ي  پروژه      

    
  درك عمومي هنر  

  

 (رقيه محبي)  »2«ي گزينه - 1

  )هنر اسالمي جهان -118ي  ، صفحه1(سير هنر در تاريخ 

دوران عباسيان، عراق مركز حكومت اسـالمي بـود. در ايـن دوره، بناهـاي آجـري       در

هـاي گـرد    كـار رفـت. سـاخت پوشـش     رواج يافت و پوشش گچي براي تزئين بنا بـه 

زنـي   ر اين دوران، نشاني از باززايي سنت كهـن طـاق  نماهاي ضربي) د ها و طاق (طاق

  عهد اشكاني و ساساني است. 

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

  )1401 -(خارج از كشور  »3«ي گزينه - 2

  هنر ايران باستان) -64ي  (تاريخ هنر ايران، صفحه

 تيسـفون  در كـاخ  نبهارسـتا  يا قالي چهارفصل به توان مي عصر ساساني هايبافته از

 و زريـن  گالبتـون، تارهـاي   ابريشـم،  از قـالي  ايـن  روايـات تـاريخي   به بنا. كرد اشاره

  بود. شده ينئتز و بافته جواهرات رنگارنگ همراه به سيمين

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

 (رقيه محبي)  »2«ي گزينه - 3

  يران باستان)هنر ا -8ي    (آشنايي با مكاتب نقاشي، صفحه

ها،  رسد كه در سرتاسر ايران باستان، ابزارها، اندازه دست آمده به نظر مي طبق آثار به

رود.  هاي اجراي نقاشي ثابت مانده است كه سنتي ايراني به شمار مـي  اهداف و شيوه

هـا   چنين نقاشان همواره تلخيص و ساده كردن نقوش را براي نشان دادن واقعيت هم

هايي شـدند. در   ها دچار دگرگوني . البته در اين دوران موضوع نقاشيدهند ترجيح مي

ها، حضور شاه و اعمال و رفتار او موضوعي محوري است و اهميتي ويـژه دارد.   نقاشي

حضور شاه در تصوير عالوه بر اين كه حاكي از اقتدار زميني اوسـت، داراي مفهـومي   

رت خود را از ايـزد يـا خـدا گرفتـه     تمثيلي و برخاسته از اين اعتقاد است كه شاه قد

ها  اي نيز در ترسيم اندام شاه و ديگر شخصيت است. به همين جهت قراردادهاي ويژه

  حالت و نوع پوشاك شاه و ... .    از جمله محل استقرار، اندازه،  شود، رعايت مي

تر بر مبنـاي مفـاهيم    ها بيش ها در اين تصاوير محدود است و چيدن رنگ تعداد رنگ

  پردازي.   گيرد تا واقعيت عيني و طبيعت مادين و يا تزئيني صورت مين

اي بزرگ بـر   هاي اصلي در اندازه نما و پيكره ها اغلب ساده است و سترگ بندي تركيب

  گيرد.   هاي تخت و ساده قرار مي اي با رنگ زمينه

هـاي    هنقاش با آوردن نقوش تزئينـي در زمينـه و يـا حاشـي      در بناهاي ايران باستان،

آورد. اين گرايش بـه تـزئين    تصاوير و يا در پوشاك افراد، فضايي شكوهمند پديد مي

ي اسالمي بسيار اي انتزاعي است، بعدها در دنيا ها كه به گونه كردن و آراستن صحنه

  كارساز واقع شد.

 (مهشيد مسيبي)  »1«ي گزينه - 4

  )  نهنر ايران باستا -38ي  ، صفحهداخلي (دانش فني تخصصي معماري

توسط پادشـاه   ،پ.م 1250در  زيگورات چغازنبيل عيالممعماري  ي ترين نمونه بزرگ

ساخته شده است. طرح اصـلي   »دورانتاش«در مركز شهر مقدس  »ريشاياونتاش ناپ«

هـاي آن درسـت    متر است كه گوشه 105طبقه، چهارگوشي به ابعاد  5اين زيگورات 

هـا   پلكـان  ،چهار ضلع آن ي ست. بر ميانهگرفته ا بر چهار جهت اصلي جغرافيايي قرار

اي از مردم بـوده اسـت.    اي از زيگورات و طبقه قرار گرفته كه هركدام مربوط به طبقه

جالب توجه اين است كه طبقات نه بر روي يكـديگر كـه هركـدام بـر سـطح       ي نكته

از  ايـن سـاختمان پلكـاني   . اند برگرفته اند و يكديگر را حلقه وار در زمين ساخته شده

گيري شـده و روي   دار آبي و سفيد در نما بهره است. از آجر لعاب خشت ساخته شده

هاي  ترين طاق اي، يكي از كهناست. از ديد سازه برخي آجرها خط ميخي كنده شده

هاي پيرامون آن برجاي مانـده اسـت. سـقف     شكل هنوز در چغازنبيل و آرامگاه قوسي

  .شكل و بدون تيزه استاي دايره هاي اين بنا طاقي نيم پله

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

 (رقيه محبي)  »1«ي گزينه - 5

  نگارگري) -22ي    (آشنايي با مكاتب نقاشي، صفحه

  است از:  ي مكتب جاليري عبارت هاي عمده ويژگي

فراخ بـودن فضـاي تصـوير كـه       گامي و هماهنگي استادانه ميان تصوير و داستان،هم

ي كامـل بـه تصـوير     نگر توان فني و ديد وسيع نقاش است. اختصاص يك صـفحه بيا

هاي متنوع، تأكيـد بـر    ها، رنگ بندي ويژه در آثار جنيد)، تنوع چشمگير در تركيب (به

ي  فضاهاي شاعرانه و عارفانه كه متأثر از ادبيات غني ايراني اسـت. توجـه بـه منظـره    

ختان، توجه به فضاهاي معماري و دقت ها و در طبيعي و دقت در پرداخت ظريف گل

هايي از بنا كه نوعي عمـق را   در ترسيم اجزاي آن و استفاده از خطوط اريب در بخش

  كند (پرسپكتيو آكسومتريك). تداعي مي

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

  (احمد رضايي)  »1«ي گزينه - 6

 لنهرين)ا هنر بين -58ي  ، صفحه1(سير هنر در تاريخ 

ي  دروازه«نوع جديدي از معماري با آجرهاي لعابدار رواج يافت. » بابل نوين«در عهد 

اي عالي از روش نويني است كه بر ديوارهاي رنگين آن (كـه بـه آجـر     نمونه» ايشتار

 اي قرار داشت. هاي انواع جانوران حقيقي و اسطوره برجسته لعابدار مزين بود) نقش

 (نگاه به گذشته)

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

 (مهشيد مسيبي)  »3«ي گزينه - 7

  )هنر ايران باستان -39ي  ، صفحهداخلي (دانش فني تخصصي معماري
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در شمال غربي ايـران و شـرق آنـاتولي، اقـوام      ميالدنهم و هشتم پيش از  ي هدر سد

بودنـد كـه پـيش از كـوچ     ها بومياني  كردند. آن اُرارتو با فرهنگي پيشرفته زندگي مي

ثير تـأ هاي آشـوري و بـابلي    ها از تمدن كردند. تمدن آن ها در ايران زندگي مي آريايي

هـا حكومـت وان را    كه ارمنـي  ميالدهفتم پيش از  ي هها تا اواخر سد آن و گرفته بود

هـاي ارارتوهـا، تيـر و سـتون بـا       اي سـاختمان برانداختند حكومت كردند. روش سازه

 تـاالري هايي با  گوش بود و نيايشگاهها چهار هاي آن ده است. ساختمانسقف تخت بو

هـا را   شده است. ارارتوها سـتون  تر بر روي سكو ساخته مي دار داشتند كه بيش ستون

اسـت.   آراستند و مصالح اصليشان سنگ و چـوب بـوده   دار مي هاي پيچك با سرستون

 .هـايي دو طبقـه بـود    سـاختمان داشتند كـه   »هالوك«اي ساختمان به نام  ها گونه آن

كردند و با نردبـان بـه آن دسترسـي     زندگي مي البا ي هقمنظور امنيت، فقط در طب به

تـوان   هاي ارارتويي مـي  ساختمان ي است. از نمونه پايين انبار بوده ي داشتند و طبقه

  .  وان را نام برد ي و دژهاي پيرامون درياچه ميالدنهم پيش از  ي هتپه حسنلو از سد

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

 (رقيه محبي)  »3«ي گزينه - 8

  نگارگري) -47ي    (آشنايي با مكاتب نقاشي، صفحه

خان زند و بازگشت آرامش نسبي به جامعه و انتخاب شـيراز بـه    با قدرت يافتن كريم

م در نقاشـي  كـ  پايتختي، بار ديگر هنرها مورد توجه قرار گرفتند و رونق يافتنـد. كـم  

كه ايران سبكي جديد پديد آمد كه توانست حدود يكصدسال پايدار بماند. اين شيوه 

ي حاكم و دربار وابسـته بـود، از عهـد زنديـه      هاي طبقه و حمايت  به سليقه مستقيماً

  شود.  آغاز مي

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

 (مهشيد مسيبي)  »4«ي گزينه - 9

  )هنر اسالمي ايران -53ي  ، صفحهداخلي تخصصي معماري (دانش فني

 ي مسجد جامع نيريز تنها شامل يك ايوان بوده و مسجد در اصل، شيوه ي هرح اوليط

خراساني داشته و بعدها ملحقاتي به آن اضافه و داراي شبستان شده است. گروهي از 

  .استآتشكده بوده  ان قبالًاند كه اين مك كارشناسان بر اين عقيده

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

 )1401 -(سراسري  »4«ي گزينه -10

  )هنر اسالمي ايران -74ي  (تاريخ هنر ايران، صفحه

تـزئين سـفالگري بـا هنـر خوشنويسـي در       هاي سـوم و چهـارم،   سدهاز تحوالت در 

ر فـن  گيري هنر خوشنويسي و جايگـاه آن د  خراسان است. اين تحول ريشه در شكل

ي سوم هجري دارد. هنـر خوشنويسـي تـأثيري    كتابت و نگارش قرآن مجيد در سده

هنرهـاي   ي گر همـه  كننده بر طراحان اين دوره داشت و توانست جلوه عميق و تعيين

  كاربردي را دربرگيرد. ءزمان خود شود و از بناها گرفته تا اشيا

 (رقيه محبي)  »1«ي گزينه -11

  )نگارگري -90ي  (تاريخ هنر جهان، صفحه

كم در نگارگري ايراني مضامين اجتماعي و زنـدگي  كم ،هاي پس از سلجوقي در دوره

نقاشـي و  مردم وارد شد. نمايش جزئيات، تقارن عناصر، همـاهنگي خـط و    ي روزمره

قرمـز و نـارنجي   و  كارگيري رنگ آبي براي آسـمان علمي از رنگ مانند به ياستفاده

گرايـي در  ين تنـوع در طراحـي پيكرهـا بـه طبيعـت     چنـ رواج يافت. هم ،براي زمينه

 ها اوج گرفت. طراحي حيوانات، درختان، گل و بوته

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

 (مهشيد مسيبي)  »3«ي گزينه -12

   )هنر اسالمي ايران -61ي  ، صفحهداخلي (دانش فني تخصصي معماري

كو و بـا پايتخـت   الاول از زمان هو ي هدور :سبك آذري به دو دوره قابل تفكيك است

دوم از زمان تيمـور و بـا پـايتختي سـمرقند همـراه اسـت. در        ي هشدن مراغه و دور

الدين و  الدين شيرازي و پسرانش غياث دوم بود كه معماران بزرگي چون قوام ي هدور

 ي ههـاي بزرگـي سـاختند. دور    الدين شيرازي به كار مشغول شـدند و سـاختمان   زين

اول آذري  ي ههـاي معمـاري دور   يژگـي و ت.تيموري اوج معمـاري سـبك آذري اسـ   

ن الساخت ايوان با پـ  ،توجه به تناسبات عمودي بنا ،ساخت بناهاي عظيم :د ازنعبارت

بـري، كاشـي    ينـاتي چـون گـچ   ئاسـتفاده از تز  ،سـازي  تنوع در ايـوان  ،شكل مستطيل

 :دوم آذري عبارتنـد از  ي ه دورهـاي معمـاري    ويژگي .برجسته فام و كاشي نقش زرين

ايجاد سطوح ناصـاف در تمـامي    ،بين فضاي گنبد و گنبدخانه )گلوگاه(ساخت ساقه 

  ).موزائيك كاري(ينات كاشي معرق ئاستفاده از تز و بنا

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

 (رقيه محبي)  »3«ي گزينه -13

  ايران اسالمي) هنر -127ي    (تاريخ هنر ايران، صفحه

  ساخته شده است. »هوشنگ سيحون«توسط » خيام نيشابوري«آرامگاه 

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

  (مهشيد مسيبي)  »1«ي گزينه -14

  )22ي  (كارگاه صنايع دستي بافت، صفحه
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 (رقيه محبي)  »2«ي گزينه -15

  ان)هنر ايران باست -65ي    (تاريخ هنر ايران، صفحه

اي  ي ساســاني از اهميــت ويــژه ســاخت ظــروف ســيمين و زريــن در فلزكــاري دوره

  برخوردار بوده و پيشرفت زيادي در آن صورت گرفته است. اين ظروف از نظر شـكل، 

كـاري،   ي اجرايـي ايـن آثـار شـامل چكـش      شيوه و نقش قابل بررسـي اسـت. شـيوه   

  اليي است. طالكوب و آستر دادن ظروف نقره با ورق ط  گري، ريخته

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

  (مهشيد مسيبي)  »2«ي گزينه -16

  )3ي  (كارگاه صنايع دستي چوب، صفحه

چيني بر اساس طرح منظم، قطعات چوبي به شكل مشـخص موسـوم بـه     در فن گره

آلت كه هم بخش تزئيني كـار و هـم بخـش اسـكلت يـا زيرسـاخت هسـتند آمـاده         

چيني است كـه   گويند نوعي گره بري مي بري كه گاهي به آن اسليمي وارهق گردند. مي

اين فـن   ي همجموعهاي زير د. از جمله رشتهگير مي هندسي انجامبر اساس طرح غير

چيني آلت و لقط و درودگـري   بين گره اشاره نمود كه چيزي» قاب تُنُكه«توان به  مي

د و سپس درون ايـن  شو قسيم ميت هايي كاربردي به قاب ي هاست و در آن يك وسيل

  شوند. ها با صفحات چوبي پر مي قاب

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

 (رقيه محبي)  »4«ي گزينه -17

  هنر اسالمي ايران) -73ي    (تاريخ هنر ايران، صفحه

هاي متعدد در توليـد انبـوه    ي دوم هجري به بعد شاهد تكميل فنون و سبك از سده

ي ساساني تداوم  اي دوره هاي سبز و قهوه ها هستيم. در اين سير تحول، لعاب نهسفالي

تر سفالگري و جايگزيني آن نسبت به فن فلزكـاري،   يابد. اما به دليل اهميت بيش مي

  آيد. ها پديد مي  تري در سفال تر و ظريف هاي تزئين يافته در اين زمان شيوه

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

  (رقيه محبي)  »3«ي گزينه -18

  )نگارگري -156و  155هاي   صفحه ،1 تاريخ در هنر سير(

ي تبريـز اول همـراه    هاي هرات و ميراث شيوه مكتب صفوي يا تبريز دوم، با تلفيق سنت

  زاده شكل گرفت.   اي چون سلطان محمد، آقاميرك، مظفرعلي و شيخ با نقاشان برجسته

ي فراوان از رنگ طاليـي، توجـه    اين مكتب، تنوع رنگ، استفاده هاي ترين ويژگي مهم

كارگيري اشياء مربوط بـه زنـدگي، شكسـت كـادر، پوشـاك       به موضوعات درباري، به

هاي داخلي با حالتي خموش و  باش)، ايجاد صحنه هماهنگ با رسم صفوي (كاله قزل

هـاي شـكار بـا     نههاي محدود، ايجـاد صـح   متفكرانه و بزم با حالت يكنواخت و پيكره

كـارگيري نقـوش نگـارگري در بافـت پارچـه، توجـه زيـاد بـه          حالتي پرتحـرك، بـه  

هاي چوپاني و  كارگيري اسليمي و مهارت در صحنه نگاري، رواج تشعير بدون به چهره

  بندي حلزوني يا اسپيرال است.  تركيب

  (پارسا انصاري)  »2«ي زينهگ -19

  هنر اسالمي) -(منابع آزاد

ي تنها و بزرگي ساخته شده است كه شكل  سجد بزرگ سامرا منارهدر ضلع شمالي م

اش طرح آن را احتمـاالً   النهرين است، اما سازنده هاي باستاني بين آن يادآور زيگورات

اي برج حلزوني در ايران تمدن ساساني الهـام   هاي يادشده بلكه از گونه نه از زيگورات

  گرفته است. (هنر در گذر زمان، گاردنر)

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

  )1400 -(خارج ازكشور  »1«ي گزينه -20

  بافي) قالي -(صنايع دستي

  السلطاني است. نقش گلدان تكراري مشهور به ظل

كـه  اسـت  ي ناصـري   الدوله نطنـزي، نقـاش مشـهور دوره    اين فرش از ابتكارات مزين

طان قرار داشت و به سـفارش  السل حدود چهار سال در خدمت حكمران اصفهان، ظل

همين حاكم بافته شده و به اين نام مشهور است. نقوش فرش عبارت اسـت از هفـت   

ي  رديف حاشيه و طرح يك گلدان با دو پرنده كه در باال قـرار گرفتـه اسـت. حاشـيه    

د. زيرا نه تنهـا داراي همـان   نها متمايز كن اصلي باعث شده اين فرش را از ساير فرش

ها نيز دقيقـاً بـا مـتن     لسلطاني متن است، بلكه جهت قرار گرفتن گلدانا ي ظل نقشه

  فرش هماهنگ است. 

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

 (رقيه محبي)  »1«ي گزينه -21

  هنر اسالمي ايران) -89و  88ي    ها (تاريخ هنر ايران، صفحه

كه برخي منابع آن را به  هاي هفتم و هشتم هجري ترين تحول معماري در سده مهم

ضلعي و  ي هشت نقشه  بلند، اند، شامل بلندي بنا، گنبدهاي ساق ي آذري خوانده شيوه

هـا و   چنين بلندتر شدن سقف اتاق اي باريك و بلند است. همه گنبد دوپوسته و ايوان

كـاري اسـت.    كاري رنگـي و مقـرنس   ها، تزئينات بنا با پوشش كاشي، گچ ارتفاع مناره

توان مسجد جـامع ورامـين، مسـجد جـامع      ترين اثر معماري اين دوره را مي شاخص

يزيد بسطامي، آرامگاه شيخ عبدالصـمد و بناهـاي   زد، مسجد جامع كرمان، آرامگاه باي

  ي مراغه و قصر ايلخاني در تخت سليمان را نام برد.   ديگر از جمله رصدخانه

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

 (الهه وثوقي)  »3«ي گزينه -22

  )14و  13هاي  (آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران، صفحه

 از هاي آن ترين نمونه قديمي رسد، اما مي سلجوقي يدوره به طغري ي پيشينه اگرچه

 هـا و  نامـه  سـر  بـر  سلطاني مهر جاي به و است شده  ديده جاليرآل و دوران ايلخاني

 .شد نوشته مي هاي حكومتي فرمان

 ثلـث،  خـط  با را يافت. طغري كاربرد هم انگشتر ها و سكه مهرها، در خط اين بعدها

  نويسند. مي غيره و ديواني يا رقاع
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 (رقيه محبي)  »1«ي گزينه -23

  نگارگري) -51ي    (كارگاه نگارگري، صفحه

ي كار سوخت و نقاشـي   هاي نقاشي ايراني به شيوه حاج ميرزاآقا امامي با حفظ سنت

و پوست روي آورد. ولي حسين بهزاد در آثار خود اندكي به آناتومي واقعي روي چرم 

گيـري،   هايي در قلـم  كارگيري پرسپكتيو و نوآوري انسان توجه كرد و حاج مصور با به

  وجود آورد.   آثار قابل توجهي به

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

 )نويد ميرصادقي(  »4«ي گزينه -24

 صنايع دستي) -11ي  ، صفحهفلز صنايع دستي(كارگاه 

ي اروميـه در  ي اول ق.م، نزديك درياچهي تاريخي حسنلو، مربوط به اوايل هزارهتپه

 استان آذربايجان غربي است.

ديگـري شـامل زيـورآالت و زيـن و بـرگ اسـب از        ءجام زرين حسنلو به همراه اشيا

خوري با نقش جانوران بالـدار  جنس مفرغ در اين ناحيه كشف شده است. اين جام آب

گر موضوع نذر بوده كه در مراسم مـذهبي اسـتفاده    سوار، احتماالً بيان و خدايان ارابه

متـر بـه روش    ميلـي  1ي نـازك طـال بـه ضـخامت      شده است. اين ظرف از ورقـه مي

ي آن، نقوش ارابه، انسان، گوسفند و جانوران بالـدار بـه    دواتگري ساخته و روي بدنه

منبت، قلمزني شده است. زير ظرف با نقش مربع شطرنجي شـده و   ت و نيمروش منب

  كاري قلمزني شده است.  چهار قوچ دورادور آن به روش ريزه

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

 (رقيه محبي)  »2«ي گزينه -25

  نگارگري) -11ي    (كارگاه نگارگري، صفحه

  غول، مكتب تبريز، عبارت است از:به طور كلي خصوصيات نقاشي عصر م

هـا،   ها و حيوانات، درشتي و نازكي خطوط و چين و شكن لباس پرتحرك شدن انسان

بـه  كه تر و تركيب آن  هاي بيش تر، استفاده از رنگ هاي پرجمعيت كارگيري صحنه به

  هاي دوران سلجوقي افزوده شده است.  خصوصيات نقاشي بغداد و نقاشي

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

 )الهه وثوقي(  »4«ي گزينه -26

  )36و  35هاي  (آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران، صفحه

 بـه  ماننـد  ج هـاي بـر   آرامگاه ها و مقبره ويژه به هشتم، ساخت بناها، و هفتم قرون در

  .يافت ادامه هجري ششم و هاي پنجم سده ي شيوه همان

 بناهـاي  زيباترين از الجايتو (خدابنده) يكي ي سلطان محمدهمقبر يا سلطانيه گنبد

 ق در.ه هشـتم  قـرن  اوايـل  در كـه  اسـت  دوره ايـن  معماري از و شاهكاري اسالمي

 50 از بـيش  ضلعي منتظم هشت بناي اين است. بلندي شده  ساخته زنجان نزديكي

 بـه  مجاور و متصل بناهاي ساختن اند كه بدون ساخته طوري را گنبد است. اين متر

 .انـد  كرده منحرف زمين جانب  به را گنبد جنبي هوشمندانه فشارهاي ابتكارات با آن

  نمايد.مي خنثي عموداً را گنبد ي وارده ها فشار مناره ي ساختمان،گوشه هشت در

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

 (فاطمه پورمقدم)  »2«ي گزينه -27

 )53ي  و فرهنگي ايران، صفحه (آشنايي با ميراث هنري

نمايي عظيم يا حوض توانسته عالم مثالي و جهان مادي را بـه هـم    در باغ ايراني، آب

تكـه، بازتـاب    هاي ظريف و تكـه كاريمتصل كند. در فضاي داخلي معماري نيز آيينه

تكه و مبهم از عالم مثال هستي ايراني است و برداشتي هزار هاي تكوين جهان نگرش

  است.

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

  )رقيه محبي(  »1«ي گزينه -28

  هنر چين) -67و  66ي  ها (تاريخ هنر جهان، صفحه

مورد توجه قرار  هاي سفالي و چوبي خدايان بودايي ساخت تنديس ،سونگ ي در دوره

بـود و سـبب شـد    ر مـؤث  سازي عصر سونگ بر روي تنديسي  گرفت. فضاي متفكرانه

 (نگاه به گذشته) .تر ساخته شوند تر، متفكرتر و آرام ها ظريف يكرهپ

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

  فر)(محسن مختاري  »4«ي گزينه -29

  هنر اسالمي ايران) -(منابع آزاد

به سبب قدرت تخيل، تيزبيني اجتماعي و مهارت در ترسيم صـور  » قلم محمد سياه«

آيـد. او بـه    رمندان استثنايي در تاريخ نقاشي ايران بـه شـمار مـي   عجايب، يكي از هن

ــد.       ــك را برگزي ــا گروتس ــه ب ــاري آميخت ــاعي، روش طنزنگ ــاد اجتم ــور اعتق منظ

  المعارف هنر، پاكباز) (دايرة

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

 (رقيه محبي)  »3«ي گزينه -30

  سالمي ايران)هنر ا -83ي    (تاريخ هنر ايران، صفحه

هـاي چهـارم تـا ششـم) همـه گونـه اشـياء زيبـا را بـه           فلزكاران نيز در اين دوره (سده

 نـده، اهاي به جاي م ها و نقش ترين شكل ساختند و بيش هاي گوناگون فلزكاري مي شيوه

پرندگان و يا موجودات تلفيقي است. شـاخص اصـلي شـكل ظـروف در       نقوش جانوري، 

  پرنده و شاخه با تزئينات شبدري و ترنجي بوده است. نقش  هاي مختلف، كاربرد
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  خالقيت نمايشي

 

 (ارغوان عبدالملكي)  »3«ي گزينه -31

  )14ي  (دانش فني تخصصي پويانمايي، صفحه

 جنـگ  از بعـد  پويانمايي فرانسـه  ي دوباره رشد به كه است افرادي از يكي گريمو، پل

. داشت را آمريكايي آثار با ابترق توانايي كند كه خلق را آثاري توانست او كرد. كمك

 اي گرايي شـاعرانه  واقع گريمو آثار است. »پرنده و پادشاه« پويانمايي فيلم او ترين مهم

    .دارد روايي مستحكمي ساختار و كند مي عرضه مخاطب به را

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

  )1401 -(خارج از كشور  »1«ي گزينه -32

  )38ي  خصصي پويانمايي، صفحه(دانش فني ت

 المللـي  بـين  ي جشنواره صد از بيش به كه است كوتاه پويانمايي يك ايكي، پويانمايي

 شهري در. دارد تفاوت ديگران با كه كند مي را روايت اي بچه داستان و است يافته راه

 شـرايطي  هـيچ  ايكي تحت روبيك اند، كرده حل را خود ذهني روبيك ها آدم همه كه

 همـراه  جامعـه  جريـان  بـا  كـه  است هايي آدم داستان ايكي درحقيقت. شود نمي حل

 دهد. نمايش را ها آدم مشترك تنهايي كند مي تالش وسيله اين به و فيلم، شوند نمي

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

 (ارغوان عبدالملكي)  »3«ي گزينه -33

  )8ي (دانش فني تخصصي پويانمايي، صفحه

 بودنـد  ديزني توليدات تأثير الگوي تحت هامدت كه ي پويانمايييو.پي.اي شيوه گروه

 همپـاي  كـه  اسـت  ايتـازه  تغييـرات  نيازمنـد  بودند پويانمـايي  معتقد و كرده نقد را

 كوچـك  هـاي ديزني، گروه استوديو برخالف اي. پي. يو. كند پيشرفت جريانات هنري

 آثـار  بتواننـد  تـا  بـود،  داده نسـبي  عمل آزادي هاآن به و تشكيل را سازهامتحرك از

 در شـناخت و مـي  كامالً را هنري يپيشرو جريانات گروه اين. توليد كنند ايخالقانه

 سـود  ادبيـات  و نقاشـي، گرافيـك   يزمينـه  در ويـژه  بـه  مدرن هنر از آثارشان خلق

روي  را گـذاري سـرمايه  تـرين بـيش  كـه  اسـتوديوها  سـنتي  روش بردند. برخالف مي

 قابل آثار و كرد توجه انساني هايشخصيت به بودند داده انجام حيواني هايشخصيت

 باعـث  و گذاشت بسياري تأثير خود از پس توليدات روي بر كه آوردند وجود به تأملي

 و تصويرسـازي  گرافيـك  نقاشـي،  هنرهاي به تري بيش حساسيت سازها،متحرك شد

  باشند. داشته

 اند از:عبارتاي . پي. يو آثار هايويژگي

 پردازيسايه بدون و دوبعدي هايشخصيت طراحي -

 فضاها و هاشخصيت در تخت رنگي سطوح از استفاده -

 سازيمتحرك در محدود پويانمايي يشيوه از استفاده -

  جزئيات بدون و ساده هايزمينهپس طراحي -

 طنـز  از دهاسـتفا  كالسـيك و  هـاي داستان جاي به مدرن هايداستان به پرداختن -

 و پرتـاپ  هـاي كمدي به عادت هاسال از را بعد مخاطبان يسليقه كه ايهوشمندانه

 .داد استيك) تغييرگريز (اسلپ و تعقيب

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

 (ارغوان عبدالملكي)  »2«ي گزينه -34

  )19ي (دانش فني تخصصي پويانمايي، صفحه

ز بازگشت رونق به پويانمـايي روسـيه پـس از انقـالب اكتبـر،      پس ا كه آثاري از يكي

 سـاخته  عروسـك  و زنـده  فـيلم  تركيب از كه بود »گاليور« بلند پويانمايي شد توليد

    .بود چهره ميميك در ي دقيقپيچيده و ظريف حركات داراي فيلم اين. شده بود

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

 ارغوان عبدالملكي)(  »4«ي گزينه -35

  )41ي  (دانش فني تخصصي پويانمايي، صفحه

ي تـاد  ساخته» عالءالدين: بازگشت جعفر«تاريخ،  ويديويي بلند پويانمايي فيلم اولين

  استونز است.

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

 )رقيه محبي(  »2«ي گزينه -36

  )25ي  (دانش فني تخصصي پويانمايي، صفحه

  اند از: ي دوم (طاليي) پويانمايي لهستان عبارت هاي بارز دوره ژگيوي

  هاي تيره كاربرد رنگ -1

  پرداختن به مضامين بدبينانه، نااميدي و تراژدي نابودي انسانيت -2

  تأثير پذيرفتن از هنر گرافيك لهستان -3

  كننده ريتم آهسته، خشك و غير سرگرم -4

  توجه به مخاطب بزرگسال -5

  اوت، كالژ و فتومونتاژ هاي سنتي از جمله كات اده از تكنيكاستف -6

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

 (ارغوان عبدالملكي)  »1«ي گزينه -37

  )128ي (دانش فني تخصصي پويانمايي، صفحه

 ايـن . اسـت  شـده  نگاشـته  الـيس  دبـورا  سـفر  از خاطراتي اساس بر آورنان پويانمايي

 شهرشـان  در خـود  پـدر  بـا  كه است پروانه به نام دختري داستان مورد در پويانمايي

 ايسـتد، بازداشـت  مي مأمورين از يكي جلوي اينكه از بعد او پدر. كندمي دستفروشي
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 بسـته  پدر كردن آزاد يا ديدن براي را هاراه تمام كه زماني پروانه يخانواده. شودمي

 بـا  كند مي تالش پروانه و بگذرانند او بدون را زندگيشان كه بايد فهمند مي بينند، مي

  شود. خانه آور نان نوعي به پدرش فقدان

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

 )رقيه محبي(  »2«ي گزينه -38

  )29ي  (دانش فني تخصصي پويانمايي، صفحه

ديزنـي  «اسـت كـه بـه    » هايائو ميازاكي«هاي سينمايي پويانمايي ژاپن،  يكي از اسطوره

را  (Glibly)استوديو جيبلـي (گيبلـي)   » ايسائو تاكاهاتا«معروف است. او همراه » شرق

  تأسيس كرد.  

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

  (غزل عزتي)  »4«ي زينهگ -39

  )10تا  8هاي  (اصول و مباني نمايش عروسكي، صفحه

ي اولين عروسـك در اسـطوره   تر است و قدمت نمايش عروسكي در هند از تئاتر بيش

  نات نام دارد كه از دهان برهماي خالق متولد شده است. هندي آدي

» نوروپاسـت «هـا   بازان بزرگي در يونان قديم بودند كه بـه آن  عروسك»: 1«ي  گزينه

  كردند. گفتند و در فضاي باز نمايش اجرا مي مي

اي كـه بـا ميلـه   هاي مهم نمايش عروسـكي تركيـه اسـت     از شخصيت»: 2«ي  گزينه

  تواند پشتك بزند. كند و حتي مي عمودي حركت مي

  رواج داشت.  » سزوپكايا«در لهستان قرون وسطي نمايش عروسكي به نام »: 3«ي  گزينه

  (نگاه به گذشته)

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

 (ارغوان عبدالملكي)  »2«ي گزينه -40

  )43ي حه(دانش فني تخصصي پويانمايي، صف

 و هستند محورديالوگ تر بيش توليد، باالي حجم دليل به پويانمايي آثار از دسته اين

 بيشتر پويانمايي سريالي در داستان .شوندمي انجام معموالً محدودتر هامتحركسازي

 طـوالني  نمايش خاطر به هاسريال .پردازدمي جامعه ي عامه فرهنگ و روز مسائل به

 از دسـته  ايـن  .كننـد مـي  سـازي فرهنـگ  غيرمسـتقيم  البتـه  و تدريج به خود مدت

 درآمـدزايي  تبليغـات،  راه از تواننـد مـي  خود يپربيننده جايگاه دليل به هاپويانمايي

    .باشند داشته
  

  خالقيت موسيقي
 

 (بابك كوهستاني)  »2«ي گزينه -41

  (آكوردشناسي)

تم آكورد در بـاس  براي قرار گرفتن يك آكورد هفتم در حالت معكوس سوم، بايد هف

، اتفـاق  بـوده » سـل  -مـي  -دو -ال«كه در واقع آكورد » 2«ي قرار گيرد كه در گزينه

معكوس » 4«ي  اصالً آكورد هفت نيستند و گزينه» 3«و » 1«هاي افتاده است. گزينه

  است.» ر -سي -سل -مي«دوم آكورد 

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

  سا فردوسي)(پار  »3«ي گزينه -42

  (مدهاي كليسايي)

ي دوم گـام   شود. فـاديز درجـه   ساخته مي» ماژور«ي دوم يك گام  از درجه» دورين«

 مي ماژور است كه در سركليد خود چهار عالمت ديز دارد.

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

  (احمد رضايي)  »3«ي گزينه -43

  (فواصل)

  است.» اول افزوده«ي كروماتيك يا  پرده ي ميان دو و دوديز نيم فاصله

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

  (كوروش قرباني)  »2«ي گزينه -44

  شناسي) (نت

دهـد، در حـالي كـه قسـمت دوم      را نشـان مـي  » سل«ها نت  قسمت اول تمام گزينه

  هستند.» ال«و » دو«، »سل«، »ر«ترتيب  ها به گزينه

ق صـوتي: سـوپرانو (دوي خـط اول)، متسوسـوپرانو (دو خـط      كليدها بر اساس مناط

دوم)، آلتو (دوي خط سوم)، تنور (دوي خط چهارم)، باريتون (فاي خط سوم) و باس 

  (فاي خط چهارم).

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

  )96 -(سراسري  »2«ي گزينه -45

  )60و  42، 24، 11 هاي صفحه، 2 شناخت سازهاي اركستر سمفونيك(

شـده   هاي نوشته نت سازي بادي چوبي دوزبانه است كه »فون هكل«يا  »ابوا باريتون«

  .نوازد تر مي را يك اكتاو بم

شـده   هاي نوشته نت زبانه است كه سازي بادي چوبي بي »فلوت سل«يا  »فلوت آلتو«

  .نوازد تر مي را يك چهارم درست بم

تـر   يـك پـنجم درسـت بـم     شده را هاي نوشته سازي بادي برنجي است كه نت »هورن فا«

  .نوازد مي

شـده را يـك    نوشـته  هاي زبانه است كه نت سازي بادي چوبي تك »ساكسوفون آلتو«

  .نوازد تر مي ششم بزرگ بم
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  (علي صادقي)  »3«ي گزينه -46

  )37 تا 33هاي  ، صفحه1(شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 

  د.شو پ با + نشان داده ميپيتزيكاتوي دست چ

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

 (شهاب شرفي)  »1«ي گزينه -47

  )4ي  ، صفحه1(شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 

ي پنجم از  ي ويولن كه به فاصله برخالف ديگر سازهاي خانواده» كنترباس«هاي  سيم

 شوند. ديگر كوك مي از يك» چهارم«ي  شوند، به فاصله ديگر كوك مي يك

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

  (اميررضا نصيري)  »3«ي گزينه -48

  )40ي  ، صفحه2(شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 

يـك ششـم   » Ebباست هـورن  «سازي انتقالي است و مانند » Ebساكسوفون آلتو «

چه اين ساز نت نوشته شده روي خط دوم در كليد  دهد. چنان تر صدا مي بزرگ پايين

  زير خطوط حامل در كليد سل را خواهيم شنيد.  » بمل سي«ا بنوازد، صداي سل ر

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

  (سيما قبادي)  »3«ي گزينه -49

  )46و  25، 24، 21، 16ي  ها ، صفحه2(شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 

، »كنترفـاگوت «و » وتفـاگ «، »فـون  هكل«، »كرآنگله«، »ابوا«يعني » ابوا«ي  خانواده

است و » كالرينت«ي  از خانواده» ساكسوفون«اي هستند.  همه داراي سر ساز دوزبانه

نيز داراي سر سـاز  » سرنا«اي است. الزم به ذكر است كه ساز  زبانه داراي سر ساز تك

  اي است. دوزبانه

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

  اني)(بابك كوهست  »4«ي زينهگ -50

  )72و  11هاي   ، صفحه2(شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 

» بمـل  ترومپت سي«تر و  شده را يك چهارم درست پايين هاي نوشته نت» فلوت آلتو«

نگـاري ترومپـت    كند. وقتي نت تر اجرا مي شده را يك دوم بزرگ پايين هاي نوشته نت

خواهـد بـود. بـراي    » ورر ماژ«باشد، صدادهندگي واقعي در » مي ماژور«بمل در  سي

  باشد.» سل ماژور«نگاري در  دست آوردن اين گام در فلوت آلتو بايد نت به
 

  خواص مواد
  

  (هانيه سبزي)  »2«ي گزينه -51

  صنايع دستي) -(منابع آزاد

هـاي عقيـق، يشـم،     كشند كـه بـراي آن از سـنگ    پس از آهار زدن، كاغذ را مهره مي

هـاي كاغـذ صـاف و     ن عمـل برجسـتگي  كنند. بـا ايـ   صدف و سنگ مهره استفاده مي

آورد كه ايرادات جزئي  صيقلي خواهد شد و امكان روتوش و تصحيح خط را فراهم مي

  توان به آساني رفع نمود.   را مي

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

  (رقيه محبي)  »2«ي گزينه -52

  )46ي  كارگاه صنايع دستي فلز، صفحه(

اي شـكل و بـدون لبـه و سـطح آن صـاف و       مقطـع دايـره  اراي دقلم خوشه يا خشه، 

براي ايجاد شكل و نقوش خيلي برجسته كـه داراي خطـوط كنـاري     كهصيقلي است 

  رود. كار مي منحني هستند به

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

  (رقيه محبي)  »1«ي گزينه -53

  )85ي  كارگاه صنايع دستي بافت، صفحه(

مهم هنگام عبور پودها، توجه به ميزان كشش پودهاست. كشش زياد پودهـا   از نكات

شود و چنانچـه كشـش پودهـا از ميـزان      موجب جمع شدن گليم به سمت داخل مي

  كند. وارفته پيدا مي تر باشد، گليم حالت شل و متعادل كم

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

  )99 -سراسري(  »1«ي گزينه -54

  صنايع دستي) -321ي  كتاب سبز خواص مواد، صفحه(

دهنـد تـا قـدرت     در عمل دندانـه كـردن، پارچـه را در محلـول زاج سـفيد قـرار مـي       

  پذيري و ثبوت رنگ در آن افزايش يابد. رنگ

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

  )رقيه محبي(  »4«ي گزينه -55

  )28ي  كارگاه صنايع دستي بافت، صفحه(

بافته نيز با پيچش  بافت سوزني در ميان ايالت و عشاير فارس متداول است. اين دست

هاي پود  رويه است و در پشت آن نيز نخ گيرد و يك د به دور تارها شكل ميهاي پو نخ

  آويزان است.

شـود و بـه صـورت قطعـات      در بافت سوزني برخالف نام آن از سـوزن اسـتفاده نمـي   

  كوچك متداول است. 

  ها، ضخيم و زمخت است. بافته ايست كه نسبت به ساير دست بافته دست» لوزي«

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

  (پريسا بختياري)  »2«ي گزينه -56

  (صنايع دستي)
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تـوان از   مشبك و معرق دو هنر با روش برش سنگ هسـتند كـه در هنـر معـرق مـي     

اريك به منظور ايجاد قاب بـه دور نقـوش   هاي برنجي و نوارهاي سنگي پهن و ب تسمه

كشي در تـذهيب و نگـارگري اسـتفاده كـرد. معـرق همـان        مانند جدول  اصلي معرق

  رنگارنگ است.  ي شده  هاي اليه بريدن، كنار هم چيدن و چسباندن سنگ

  (نگاه به گذشته)

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

 كاشاني) (داريوش اميري  »1«ي گزينه -57

  (صنايع دستي)

هاي مختلـف   ها در طرح دوزي آن ي نازكي از پنبه بين دو پارچه و بخيه قراردادن اليه

  نامند. دوزي مي را آجيده

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

  (مليكا مير)  » 4«ي گزينه -58

  )40تا  36ي  ها (آشنايي با صنايع دستي ايران، صفحه

مقوايي و گاه  ،تر به صورت تخت بر سطوح كاغذي هنر گل و مرغ بيش: »4«ي  نهگزي

 .شود اجرا مي  چوبي

از  .شـود  سازي به صورت تخت و بيشتر در شكل مسـتطيل و مربـع اجـرا مـي     خيالي

ي آن نسبت بـه سـاير آثـار طراحـي و نقاشـي       هاي مهم اين هنر بزرگي اندازه ويژگي

تري نسبت به  همچنين از ساخت و ساز كمهاي روغني است.  سنتي و استفاده از رنگ

سـازي در ايـن هنـر مرسـوم      نگارگري، تذهيب و گل و مرغ برخوردار بـوده و حاشـيه  

ي  هـاي انسـاني و حيـواني بـا انـدازه      سـازي نقـش   نيست. در بسياري از آثـار خيـالي  

ها در كنار تصويرشـان درج   و نيز گاهي نام شخصيت  تري در تركيب قرار گرفته بزرگ

 .استشده 

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

  (رقيه محبي)  »1«ي گزينه -59

  )90ي  كارگاه صنايع دستي سفالگري، صفحه(

هاي شفاف و كور در وجـود ذرات كريسـتالي مـنظم و     با لعابت هاي ما اختالف لعاب

آيـد. وجـود ايـن     هـا پديـد مـي    ريزي است كه به هنگام سرد شـدن در سـطح لعـاب   

  هاي نور را بر عهده دارند.   ها كار انكسار شعاع تالكريس

هـا،   ل ي اين كريسـتا  ها زبر و مات است و نسبت به نوع، تعداد و اندازه سطح اين لعاب

اي بـه كاشـي    هـاي مـات و قهـوه    لعـاب  مقدار زبري و مات بودن لعاب متفاوت است.

 چرمي شهرت دارد.

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

  )رقيه محبي(  »2«ي گزينه -60

  )55ي  آشنايي با صنايع دستي ايران، صفحه(

هاي رنگارنگ اليه شده براي ايجـاد طـرح و    چيدن و چسباندن سنگ بريدن، كنار هم 

  گويند.   مي» كاري سنگ معرق«نقش با ابزار برش و سايش را 

ي  صفحه مانندوح چنين انواع سط كف و همبنا مانند ازاره، نات يمعرق سنگ براي تزئ

  شود. ميز استفاده مي
  

  درك عمومي رياضي و فيزيك
 

 

 (دانيال قزوينيان) »1«ي گزينه -61

  ي فيثاغورس)   (قضيه

 AC x= =ÍMo¶ Í±ò −¼ö  

  xBC = 3 

  

  داريم:  ABCي  الزاويه ي فيثاغورس در مثلث قائم به كمك قضيه

  x xAB AC BC x ( ) x= + = + = +
2

2 2 2 2 2 2
3 9  

  x x x= + =
2 2 29 10

9 9 9  

  x ABAB
x

 =  =
10 10
3 3  

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

 باد) (رامين شاه  »3«ي گزينه -62

  )روابط طولي در مثلث(
  

روي  Mي دلخـواه  الساقين اسـت. از نقطـه   شده، مثلث متساوي با توجه به ابعاد داده

 Pرا در نقـاط  ACو ABكنيم تـا  ها رسم مي خط به موازات ساق دو BCضلع

رو  بـه  االضـالع اسـت زيـرا اضـالع رو     متوازي AQMPقطع كنند. چهارضلعي Qو

  اند. در نتيجه داريم: موازي

MP AQ
AP MQ

=
 =

  

  

  

  

پـس محـيط    .انـد  رو مسـاوي و مـوازي   هاي روبـه  االضالع ضلع دانيم در هر متوازي مي

  االضالع برابر است با: متوازي

AQMPP AQ PM AP MQ AQ MQ= + + + = +2 2  

A

BC

forum.konkur.in

www.konkur.in



 
  11ي:  صفحه  هنر  (اجباري) ماه دي 16آزمون  -  4ي  پروژه      

    
AQMPP : (AQ MQ) ( )+2 1  

چنـين در   برابرنـد و هـم   B1و M1دانـيم كـه زوايـاي    از قانون خطوط مـوازي مـي  

ــث ــاي ABCمثلـ ــد،  Bو Cزوايـ ــهدر برابرنـ M̂ˆنتيجـ C=1  .پـــس اســـت

  الساقين است و داريم: متساوي MQCمثلث

MQ QC ( )= 2  

  داريم: 2و 1هاي  با ادغام گزاره

AQMPP (AQ QC) AC= + = = × =2 2 2 5 10  

صورت يك قضيه پـذيرفت كـه در ايـن حالـت      توان اين نكته را به ي طاليي: مي نكته

  است.» طول يك ساق مثلث 2×« محيط چهارضلعي برابر با

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

 (بهنام عاطفي)  »  2«ي گزينه -63

  )ي فيثاغورس و قضيه (مساحت

اي كه كـل مجموعـه را    ترين دايره كوچك

 OHي در بر بگيـرد، شـعاعي بـه انـدازه    

  دارد. 

داشته باشيد كه در صورت انتخـاب   توجه

ي  ، دايــرهOjي شــعاع دايــره بــه انــدازه

  گيرد. ترسيم شده كل شكل را در بر نمي

OH OA AH= +  

  داريم: OABي الزاويه ي فيثاغورس در مثلث قائم به كمك قضيه

(AB) (OB) (OA) ( r) r x= +  = +2 2 2 2 2 22  

x r x r =  =2 23 3  

R OH r r= = +3©nqM Áï½oÄHj ÌI÷{  

S (r r) r ( )= + π = π + +2 23 3 2 3 1©nqM Áï½oÄHj SeIv¶  

r ( )= π +2 4 2 3 

  (نگاه به گذشته)

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

 (دانيال قزوينيان) »2«ي گزينه -64

  ي فيثاغورس) (قضيه

شود. اگر ضلع مربع  باال و پايين مربع ايجاد مي دو مستطيل درMNخط رسم پاره با

   الزوايه داريم: هاي قائم ي فيثاغورس در مثلث در نظر بگيريم، به كمك قضيهx2را 

  

  

  

  M DP :MP MD DP x x x= + = + =2 2 2 2 2 22


  

  MP x = 2  

  NP MP x = = 2  

  AM N:AN AM MN x ( x)= + = +2 2 2 2 22


  

  x x x AN x= + =  =2 2 24 5 5  

  ANON x = = 5
2 2  

  OM ON x = = 5
2  

  MONP x x x x= + + +5 52 2 2 2ôÃd¶  

  x x ( )x= + = +2 2 5 2 2 5  

  x x= × =4 2 8ÍMo¶ ôÃd¶  

  MONP ( )x
x

+ +
 = =

2 2 5 2 2 5
8 8

ôÃd¶
ÍMo¶ ôÃd¶  

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

 اصفهاني) (سارا حسني  »4«ي گزينه -65

  )زاويه(

Â ˆ ˆˆ ˆA B C B
Ĉ

 =  + + =  = − =
=

90 180 180 122 58
32


   


  

ˆ ˆˆMAH B C= − = − =58 32 26    

الزاويه برابر  ي وارد بر وتر و ارتفاع وارد بر وتر در مثلث قائم ي بين ميانه نكته: زاويه

  هاي غيرقائم مثلث است.  اختالف زاويه

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

 (دانيال قزوينيان) »1«ي گزينه -66

  (مساحت)

A B

CD

M

O

P

N
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ترين مساحت مربـوط بـه مربـع     هايي كه محيط يكساني دارند، بيش در بين مستطيل

=متر و طول هر ضلع آن 62است. بنابراين محيط مربع 
62 31
4   متر است.2

  S /= × = =
31 31 961 240 252 2 4  

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

  )98 -(سراسري   »4« ي گزينه -67

  ها) چندضلعيمساحت و روابط طولي در (

  برابر با ارتفاع ذوزنقه است.  ABDدر مثلث ABمطابق شكل ارتفاع وارد بر ضلع

  

  

  

  

  ي خطوط موازي داريم: طبق قضيه

ˆ ˆB DAB || CD ˆ ˆB D AB AD
BD ˆ ˆD D

 =   =  = = 
 =

1 1
1 2

1 2
3  

ABD

ABCD

AB hS AB
(AB DC) hS AB DC

Δ ×
= = = =+ × + +

1
3 32

5 3 8
2

  

/ % × = =
3 300100 37 58 8  

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

 (دانيال قزوينيان) »3«ي گزينه -68

  (روابط طولي در مثلث)

  كنيم. ديگر را محاسبه ميي فيثاغورس، طول ضلع قائم  ابتدا به كمك قضيه

  x x+ =  + =2 2 2 26 12 36 144  

  x x =  = = × =2 108 108 36 3 6 3  

  ×
= = =

6 3 6 3 312
´GI¤ Ì°òH Joòï®ÅIeoU» oMjnH» ÌIÿUnH −¼ö oU»  

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

 (الهام خورشيدي)  »  1«ي گزينه -69

  ها) (چهارضلعي

  

  

  

  

AC a b a b ( )= +  + = =2 2 2 2 2 25 25 1  

(a b) a b+ =  + =2 14 7  

  گاه: برسانيم، آن 2اگر دو طرف اين تساوي را به توان 

( )

ABCD

a b ab ab
ab S

 + + =  = − =
 =  =

12 2 2 49 2 49 25 24
12 12

 

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

 (دانيال قزوينيان) »4«ي گزينه -70

  )زاويه و مثلثات(

  است.360ضلعي محدب برابر nنكته: مجموع زواياي خارجي

  

  

  

  

  

اســت و زوايــاي داخلــي آن 90 ،120 ،150در نتيجــه روايــاي خــارجي مثلــث 

° − ° = °180 150 30 ،° − ° = °180 120 °و 60 − ° = °180 90 درجه اسـت.  90

اسـت، ضـلع    90و 30 ،60هـاي داخلـي آن    اي كـه زاويـه   الزوايه ر مثلث قائمد

  است. x2و ضلع بزرگ  x3، ضلع متوسط xكوچك

  x
x

= =
3 3ôw¼T¶ Í±ò

¦a¼¨ Í±ò 

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

 (حسن نساري)  »1«ي گزينه -71

  )زاويه و مثلثات(

 90°پـس برابـر   ،اسـت   رو به قطـر دايـره   روبه Cي محاطي ، زاويهABCدر مثلث

رو  ي روبه پس زاويه ،نصف وتر است AC، ضلعABCي الزاويه ست. در مثلث قائما

  است. 30°برابر) Bي (زاويهبه آن 

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

 (دانيال قزوينيان) »3«ي گزينه -72

  ها) هاي چندضلعي (ويژگي

 مورب

A b B

D C

a

A
B

CD

h

1

1

2

3

5
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n(nي  ضلعي محدب از رابطه nعداد قطرهايت )− 3

  شود. محاسبه مي 2

  n(n ) nn− −=  =3 35 52 2  

  n n − =  =3 10 13  

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

 كفش) (حميد زرين  »2«ي گزينه -73

  ها) (چندضلعي

ضلعي منتظم  با توجه به شكل، طول ضلع شش

ضـلعي   و طـول ضـلع شـش    aبزرگ را برابـر 

كنـيم.   فـرض مـي   xمنتظم كوچـك را برابـر  

االضالع است. (چرا؟)،  متساوي MNPمثلث

 نتيجه: در 

MP NP x = =  

  داريم:120ي رأس با زاويه MPBالساقين متساوي در مثلث

a x a x=  =2 23 3  

a23ي ضلعي منتظم از رابطه مساحت شش 3
  آيد، داريم: به دست مي 2

x
x
aa

= = =

2
2

22

3 3
12
33 3

2

  

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

 (محمدمهدي ناظمي)  »3«ي گزينه -74

  )مساحت(

، بر دو ضلع مربع بـزرگ  Oي از نقطه

ــي  ــود مــ ــث   عمــ ــيم، دو مثلــ كنــ

OHو OHBي الزاويـــه قـــائم A′ 

  ت هستند.  نهش هم

  بنابراين:

(ز ض ز)
OHB OH A

S SΔ Δ
′

=  

OACB OHCHS S S ( )′ = = = × =21 1 24 1444 4©nqM ÍMo¶  

 (رحمت مشيدي)  »1«ي گزينه -75

  )مساحت و روابط طولي در مثلث(

1االضالع، ي محاطي در مثلث متساوي ي شعاع دايره نكته: اندازه
  ارتفاع مثلث است. 3

a

R h

 =



=


2 3
1
3

  

h a R= = × =  = × =3 3 12 3 3 3 12 2 3  

( ) ( ) − π = − π2 23 2 3 1 3 34  

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

  باد) (رامين شاه  »4«ي گزينه -76

  )ها روابط طولي در چندضلعي(

    با توجه به اطالعات مسئله و شكل زير داريم:

  

 

  

)x y× =1 24  

) (a b)+ =2 2 12  

) (x y)+ =3 2 20  

  داريم: 3و  1هاي  با استفاده از حل معادله

x , y= =4 6  

  توان نوشت: است. پس مي kي قالي تا ديوار اتاق مقدار ثابت ي لبه از طرفي فاصله

b y k , a x k= − = −2 2  

  داريم: 2ي  در معادله yو xبر حسب bو aگذاري با جاي

x
y(x y k) ( k) k=

=
+ − = ⎯⎯⎯→ − =  =4

62 4 12 2 10 4 12 1  

b , a = =4 2  

   در نتيجه مساحت قالي برابر است با:

S a b= × = × =2 4 8  

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

 (محمدحسن حيدري)  »4«ي گزينه -77

  ها) چندضلعي  ويژگي(

24 16

4

  ضلعي كوچك مساحت شش
 ضلعي بزرگت ششمساح

x

y
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ديگرنـد، چهارضـلعي محـاطي     هاي مقابلش مكمل يك كه زاويهرا محدبي  چهارضلعي

)  محاطي است.» 4«ي گويند. تنها چهارضلعي گزينه )+ =120 60 180    

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

 (داريوش عابد)  »1«ي گزينه -78

  )مساحت و مثلثات(

ــر از رأس  ــودBمطــابق شــكل زي ــر ضــلع BH، عم ــي DCرا ب ــيم.  رســم م كن

  مستطيل است.  ABHDچهارضلعي

  

  

  

  

  

ADابراينبنـــ BH cm= = 3 ، BHCي الزاويـــه اســـت. در مثلـــث قـــائم 3

 BCنصف وتر مثلث يعني نصـف  HCپس است 30ي مقابل به زاويه HCضلع

  .است

  داريم: BHCدر نظر بگيريم، در مثلث xرا HCطول اگر

BC BH HC x ( ) x= +  = +2 2 2 2 2 24 3 3  

x x x cm HC cm =  =  =  =2 23 27 9 3 3  

: DC DH HC cm= + = + =5 3   ABCDي در ذوزنقه 8

ABCD
(DC AB) BH ( )S + × + ×= = =8 5 3 3 39 3

2 2 2  

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

 (محمدحسن حيدري)  »1«ي گزينه -79

 (مساحت)

  گيريم. داريم:   در نظر مي xطول ضلع مربع را

AB AD BD x ( ) x x+ =  = =  =  =2 2 2 2 2 22 2 2 8 4 2  

r = AD(شعاع)1 x= = = 2 دايرهقطر  

( )= − π = − π2 22 1  مساحت هاشورخورده=S(مربع) - S(دايره)4

  (نگاه به گذشته)

 (امير زراندوز)    »3«ي گزينه -80

  ها) (چندضلعي

EFدهيم تا ضلع را امتداد ميBC اي مانند  ا در نقطهرG  قطع كند. پـسEG 

اسـت.    BCي وارد بر ضـلع  و در نتيجه ميانه EBCالساقين ارتفاع مثلث متساوي

EFاگر x= باشد و ازE عمودEH را بر ضلعAB     رسم كنـيم، مطـابق شـكل

  خواهيم داشت:

 

  

 

 

  

FECD

EBH : BE HE BH

x ( ) ( x) x x x x

x

S (EF CD) FD ( )

Δ
= +

 = + −  = − +  =

 =

= + × = + × =

2 2 2

2 2 2 2 21 5 51 2 22 4 4
5
8

1 1 5 1 1312 2 8 2 32

  

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

 (حميده ترابي)  »1«ي گزينه -81

  )ها هاي چندضلعي ويژگي(

اي است كه از هـر سـه رأس آن بـه يـك      ي محيطي اين مثلث، تنها نقطه مركز دايره

  هاي سه ضلع است. اندازه است كه محل برخورد عمودمنصف

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

 )94 -(خارج از كشور   »4«ي گزينه -82

  )زاويه و مساحت(

    


MB AM MB

AM MB
AM

=  =+ = ⎯⎯⎯⎯⎯→
=

2 120180
60





  

 MOA AM ,MOB MB
∧ ∧

= = = =60 120   

ˆMAB = =
120 602


  

AMOپس مثلث
Δ

 MHOاالضـالع اسـت و مسـاحت مثلـث     يك مثلث متسـاوي  

  . است AMOنصف مساحت مثلث

30

x

H

x2
BA

CD

cm33

cm5
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  از طرفي داريم:

OA OBAMO

AMO MOB

MOB

MH OAS
S S

MH OBS

Δ
=

Δ Δ

Δ

× =
 ⎯⎯⎯⎯→ = × =


2

2

  

MHO،1بنابراين مساحت مثلث
% 25است كه برابر با  AMBمساحت مثلث 4

  شود.  مي

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

 (كيوان موقوفه)    »3«ي گزينه -83

  )مساحت و روابط طولي در مثلث(

r a= = × =
3 3 6 36 6  

S r= π = π2   دايره 3

S a= = × =23 3 36 9 34   مثلث 4

S
S

= =
π π

9 3 3 3
3  

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

 (داريوش عابد)  »4«ي گزينه -84

  )ها روابط طولي در چندضلعي(

   ، بنابراين:هاي نظيرشان هستند ساز زاويه در هر مربع قطرها نيم

M̂ ˆAOM
ˆOAM

 =  =
=

90 45
45





  

AOMدر نتيجه مثلث
Δ

AMالساقين است، بنابراين:  متساوي MO=  

AOM : AM OM OA OM OA
Δ

+ =  =2 2 2 2 22  

OA OM OM OM =  + − =2 3 2 3 2  

OM OM − = −3 2 3 2  

( )OM( ) OM − −
 − = −  = = =

− −
3 2 3 3 2 13 2 3 2 1 3

2 1 2 1
  

OA OM= =2 3 2  

  (حسن نساري)  »3«ي زينهگ -85

  )ها روابط طولي در چندضلعي(

هـاي   هـا برابـر قطـر دايـره     اگر به شكل دقت كنيد، خواهيد ديد كه طول اضالع مربع

  هاست. محاطي آن

  توانيم فرض كنيم: طول ضلع مربع بزرگ را هر عددي مي

Rπي بزرگ  محيط دايره = π2 2: a R=  = 2   بزرگ  ضلع مربع1

a a a: a ( ) ( )′ = + = =2 2 2 22 2   كوچك  ضلع مربع2

aR
′

′ = =
2

2 2  

R′πي كوچك محيط دايره = π2 2  

π
= =

π
2 2

2 2  

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

 نيان)(دانيال قزوي »4«ي گزينه -86

  انرژي) -(فيزيك 

ي توقـف، جسـم فقـط داراي     در ابتدا جسم فقط انرژي جنبشـي دارد، امـا در لحظـه   

انرژي پتانسيل گرانشي است. تفاضل انرژي پتانسيل گرانشي ثانويه از انرژي جنبشـي  

  همان گرماي هدر رفته است.  اوليه

  K mv m m= = × =2 21 1 30 4502 2  

  U mgh m / m= = × × =10 4 5 45  

  K U m m m = − = − =450 45 405I¶o¬  

  m %
K m

 = = =
405 9 90450 10

I¶o¬  

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

 (دانيال قزوينيان) »4«ي گزينه -87

  توان) - (فيزيك

  W mghP
t t

= =  

  m m× ×
 = =

10 5 53000 60 6  

  m kg = ÷ = × =
5 63000 3000 36006 5  

A
P

O
M

  مثلث
 دايره

  كوچك ي محيط دايره
  بزرگ ي محيط دايره
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 باد) (رامين شاه  »3«ي گزينه -88

  كار و انرژي) -فيزيك (

انرژي جسم را در حالت اول (هنگام پرتاب) و در حالـت ثانويـه (برخـورد بـا زمـين)       

، اختالف اين دو مقدار انرژي برابر است با كـار انجـام شـده توسـط     كنيم ميمحاسبه 

  نيروي مقاومت هوا 

U K mgh mv= + = + = × × + × ×2 2
1 1 1 1

1 12 10 4 2 22 2¾Ã²»H ÁroºH  

J= + =80 4 84  

U K mgh mv= + = + 2
2 2 2 2

1
2¾Ä¼ºIY  ÁroºH  

J= × × + × × =212 10 0 2 8 642  

J= − = −64 84 20H¼À S¶»I£¶ Á»oÃº  nI¨  

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

 باد) (رامين شاه    »4«ي گزينه -89

  (توان)

W J= × =200 10    كار2000

W  ياWP J s
t

= = =
2000    توان10020

=وات
1000 1119   ناميتوان =  =

9 100
  بازده 10

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

  باد) (رامين شاه  »3«ي گزينه -90

  كار و انرژي) -فيزيك (

K mv mgh m m m= + = × × + × × =2 2
1 1 1

1 1 2 10 4 422   انرژي اوليه 2

/ m / m= × =0 25 42 10   انرژي تلف شده 5

/ m mV V= =  =2 2
2 2

131 5   انرژي جسم در هنگام برخورد با زمين 632

mv
s

 =2 63  

m~
s

= 63    ي رسيدن به زمين سرعت جسم در لحظه 8

  ترسيم فني
 

 (هادي باقرساماني)  »4«ي گزينه -91

 نما) سه(

  خط تشكيل شده است. پاره 6روي حجم داده شده، از روبه ماين

 

  

  

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

  (نرگس ستاري)  »2«ي گزينه -92

 نما) (سه

  

  

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

 )94 -(سراسري  »1«ي گزينه -93

  نما) (سه

  نماي جانبي ديد از راست جسم مورد نظر است.» 1«ي شكل گزينه

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

 (هادي باقرساماني)  »3«ي گزينه -94

  بعدي) (تصاوير سه

  بعدي داده شده يك خط كم رسم شده است. در سه

  

 

 

 

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

 اهري)(حميدرضا مظ  »4«ي گزينه -95

  يابي) (مجهول

  

  

  

  

  

 ناميتوان 

 ناميتوان  ناميتوان 
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  (حسن نساري)  »4«ي گزينه -96

 يابي) (مجهول

  

  

 

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

 زاده) (مينو معصوم  »2«ي گزينه -97

  (مختصات نقطه)

  (نگاه به گذشته) گويند. رخ را طول نقطه مي ي نيم ي نقطه از صفحه فاصله

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

 )حميدرضا مظاهري(  »2«ي گزينه -98

  )مختصات نقطه(

  نويسيم.   نقطه را به صورت (ارتفاع ، عرض ، طول) مي

تـر از   اسـت، بـيش   6، طول نقطه كـه  Bهاي داده شده، تنها در نقطه  در ميان گزينه

  است.  3ارتفاع آن يعني 

  

  

  

  

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

 (حميدرضا مظاهري)  »4«ي ينهگز -99

  يابي) (مجهول

  

  

  

 

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

 )هادي باقرساماني(  »2«ي گزينه - 100

  )بعدي تصاوير سه(

×توانيم يك مكعـب  حجم داده شده را مي ×4 4 مكعـب   4در نظـر بگيـريم كـه     4

توان فهميد كه نـاظر   پرسپكتيوداده شده مي كوچك از آن كسر شده است. با توجه به

بيند و همينطورمحـل   محل سومين مكعب كوچك را در وجه راست مكعب، خالي مي

توان فهميد كـه   بيند. پس مي دومين مكعب كوچك را در وجه چپ مكعب، خالي مي

  است. ديد ساير ناظرين به صورت زير است:  Bپرسپكتيو داده شده مربوط به ناظر 

  

  

  

  

 

  خالقيت تصويري و تجسمي
 

  )رقيه محبي(  »1«ي زينهگ - 101

  )مفهوم رنگ -منابع آزاد(

رنگ طبيعت كه نشان سالمت و رشد نيز محسوب و  گياهانسبز به عنوان رنگ 

سبز با رنگ زرد كه نسبتاً روشن و درخشان است نماد حسادت و تركيب شود.  مي

  شود. الم محسوب ميتجربگي است و سبز تيره حالت قداست دارد و نماد اس بي

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

  (رقيه محبي)  »3«ي زينهگ - 102

  )درك تصوير -(منابع آزاد

شاهد كاربرد خطوط اكسپرسيو و به طور كلي » اگون شيله«نظر اثر  در تصوير مورد

كه  بينيم اي را مي فضاي خاليفضاي تيره و منفي هستيم. در قسمت بدن شخص 

  تواند، نمايانگر فقدان و كمبود باشد. ي بدن واقع شده مي در ناحيه چون

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

  (رقيه محبي)  »4«ي زينهگ - 103

  )شناسي سبك -(منابع آزاد

ها و خطوط در تصوير، عدم استحكام عناصر تصويري و حالت متزلزل  نوع ضربه

  رسيونيسم هستند. هاي امپ ي اجرا همگي مشخصه شيوه

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

  (مهدي مهديان)  »3«ي زينهگ - 104

  )شناسي نشانه -(منابع آزاد

  شود. تهران مربوط مي »تئاتر شهر«تصوير مورد نظر، به نشانه يا پيكتوگرام 

 ارتفاع       عرض       طول

A( , , )
B( , , )
C( , , )
D( , , )

3 1 3
6 9 3

1 7
4 3 8
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  (رقيه محبي)  »1«ي زينهگ - 105

  )درك تصوير -(منابع آزاد

بينيم كه روي آن عالمت ضربدر به معناي  نگشتي را ميدر تصوير مورد نظر، اثر ا

حذف و ممنوع بودن قرار گرفته است. اثر انگشت نماد افرادي است كه به دليل 

تواند با  كنند، پس مي نداشتن سواد كافي از انگشت خود به جاي امضاء استفاده مي

  سوادي مرتبط باشد.  عنوان مبارزه با بي

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

 )98 -خارج از كشور (  »4«ي گزينه - 106

  )فنون بصري –منابع آزاد (

. بسياري او را پدر است »هرب لوبالين«هاي  تصوير داده شده از تايپوگرافي

دانند. در  شكن و آوانگارد مي دانند و او را در تايپوگرافي، طراحي قانون تايپوگرافي مي

كنند.  گيرند، يا حروف تصويرسازي مي ير جاي حروف را ميهاي او يا تصاو تايپوگرافي

كه به معناي ريش هست، در جايگاه ريش پرتره  Beardي  در اين تايپوگرافي واژه

  قرار گرفته است.

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

  (رقيه محبي)  »3«ي گزينه - 107

  شناخت آثار هنرمندان) -(منابع آزاد

ي آثار او  گذاران سبك امپرسيونيسم است. در مجموعه يكي از بنيان» آگوست رنوار«

زني  هاي او با قلم شود. واپسين نقاشي هاي زندگي پيدا نمي اي از زشتي هيچ نشانه

رسد كه او  شود و به نظر مي ها مشخص مي نمايي پيكره هاي تند و سترگ راحت، رنگ

يافته  شايسته از شكل و رنگ دستبه تعادلي پايدار ميان عقل و احساس و تلفيقي 

  المعارف هنر، پاكباز) ةاست. (داير

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

  عالي) (درناز وظيفه  »3«ي گزينه - 108

  )درك تصوير – (منابع آزاد

هايي كه همگي به يك نقطه اشاره دارند، مفهوم تهاجم و حمله را  با توجه به خمپاره

  ير برداشت كرد. توان از تصو مي

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

  (رقيه محبي)  »4«ي زينهگ - 109

  شناسي و شناخت آثار و هنرمندان) سبك -(منابع آزاد

تـرين ديوارنگـاران    ، رهبر جنـبش هنـر نـوين مكزيـك و از برجسـته     »سيكه ايروس«

او هماننـدي نـدارد. او   ي او و خصلت پوياي كار  ي بيستم است. نوآوري جسورانه سده

هـاي   ي حل مسائل صوري و فني نقاشي ديواري رسيد كه بـا روش  به نظرياتي درباره

گرايي  واقع«ي  پيشين جنبش ديوارنگاري مكزيكي يكسره تفاوت داشتند. او در نظريه

لزوم دستيابي به زباني نو براي بيان ابعاد بغرنج واقعيت را پيش نهاد. به رغـم او  » پويا

سـازي و هنـر گرافيـك     زباني فقط از راه تلفيق دستاوردهاي نقاشـي، مجسـمه  چنين 

ي آكادميـك را   ور و قواعـد كهنـه  امـروز صـ    مدرن قابل حصـول اسـت و ديوارنگـاري   

  گرايي نيست.   سازي و كهنه تابد و در اين هنر جايي براي رازپردازي، مبهم نميبر

ي  بـه جـاي رنگمـاده   را جديـد   مو، مـواد شـيميايي رنگـين    به جاي قلمرا او ايربراش 

فرم و سـاختار پويـا    و اي نقطه نمايي چندوجهي را به جاي پرسپكتيو تك مرسوم، ژرف

  تر سازد.  كار بست تا زبان تصويري خود را غني بندي ايستا به را به جاي تركيب

 (نگاه به گذشته)

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

  عسگري) (مهرنوش  »3«ي گزينه - 110

 )84ي   تاريخ هنر جهان، صفحه(

سازي اين دوره اصوالً مبتني بر  يابد. منظره رونق مي» سونگ«ي  سازي در دوره منظره

  عدم تقارن بود.

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

  (رقيه محبي)  »1«ي زينهگ - 111

  )و هنرمندانشناخت آثار  -(منابع آزاد

ي  آثار جورجو موراندي را در دسته است.» جورجو موراندي«ثار نظر از آ تصوير مورد

  دهند.  ريكو قرار مي آثار متافيزيكي مانند آثار جورجو د كي

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

  عالي) (درناز وظيفه  »2«ي گزينه - 112

  )فنون بصري -(منابع آزاد

ه بيان هدف طراحي اين پوستر پرداخته در تصوير داده شده، طراح پوستر مستقيماً ب

  گر صراحت داشتن اثر است. است. اين سادگي در روش بيان موضوع، بيان

  دونيس. آ. دونديس) –(مبادي سواد بصري 

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

  (رقيه محبي)  »2«ي زينهگ - 113

  )شناسي نشانه -(منابع آزاد
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اگر دقت كنيد شكل انتزاعي و  ش شتر مناسب است.ي موردنظر براي پرور نشانه

  هندسي شتر را خواهيد ديد. 

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

 )97 -خارج از كشور (  »1«ي  گزينه - 114

  )آرايي صفحه -(منابع آزاد

روشن وار - ي بانو ثريا قاسمي، تاريك كنيد كه چهره در تصوير مورد نظر مشاهده مي

ي  زي شده است. حالت چهره، جهت نگاه، جايگاه قرارگيري دست و اين شيوهنورپردا

باال منتهي - ي چپ نورپردازي باعث شده است، گردش چشم بيننده در كادر، به گوشه

ي جايگاه آن در  كننده بندي و نظام بصري تصوير، تعيين شود. با توجه به اينكه تركيب

ي سمت راست و در ميانه يا پايين صفحه  صفحه بندي است، اين تصوير بايد در صفحه

  قرار گيرد، تا چشم بيننده را به سمت متون داخل صفحه هدايت كند.

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

  )72 -(سراسري   »2«ي زينهگ - 115

  )درك تصوير - (منابع آزاد

ي  مايه وناي است كه با توجه به فضاي ذهني و داستاني داراي در كافكا نويسنده

  دورويي و دو شخصيتي در آثارش، اين تصوير براي فضاي ذهني وي مناسب است.

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

  (رقيه محبي)  »1«ي زينهگ - 116

  )فنون بصري -(منابع آزاد

دي كلي بن سمه) نيز مطرح است و در تركيب(مج يبعد اشكال منفي در اجسام سه

مفهوم  برايست و در بعضي از آثار هنري حجمي از تصوير منفي آن بسيار مؤثر ا

بينيم كه بخشي از تركيب كلي حجم  در اين اثر نيز مي اصلي استفاده شده است.

  مورد نظر خالي و يا منفي است كه در كليت اثر تأثير داشته است. 

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

  )(رقيه محبي  »2«ي زينهگ - 117

  )تكنيكشناخت  -(منابع آزاد

را كاغذ  بافتاست. كيفيت طراحي با زغال كامالً » اوژن دالكروا«نظر اثر  تصوير مورد

  كند كه در تصوير كامالً مشخص است. ايجاد مي بافتبه طور كلي  كند و نمايان مي

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

  (رقيه محبي)  »4«ي زينهگ - 118

  )شناسي و هنرمندان و سبكشناخت آثار  -ع آزاد(مناب

  ي باروك است.   از هنرمندان برجسته» ژرژ دالتور«، اثر »ليهدمريم مج«تصوير با عنوان 

هايي  ي او به بازنمايي صحنه نگاري دست داشت. عالقه هاي ديني و مردم در نقاشياو 

نمايانگر تأثيرپذيري او  گرفتند، مينور  ،كه فقط از يك منبع نور مصنوعي مثالً شمع

ها و  پيرايه، غني و مؤثر و نيز تلخيص شكل آميزي بي است. رنگ كاراوادجواز 

  المعارف هنر، پاكباز) (دايرة آثار اوست.  بندي از ويژگي استحكام تركيب

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

  (رقيه محبي)  »1«ي زينهگ - 119

  )شناسي سبك -(منابع آزاد

است. نمايندگان نئواكسپرسيونيسم با » نئواكسپرسيونيسم«تصوير متعلق به سبك 

مال آرت و كانسپچوآل آرت به نقاشي پيكرنما روي آوردند ولي  واكنش در برابر ميني

كردند. در واقع آنان به  شناختي معين پيروي نمي از سبك واحد و يا اصول زيبايي

هاي شخصي از واقعيت  بيان دريافت ي اكسپرسيونيسم يعني ترين مشخصه كلي

هاي آشكار و پنهان موضوع انتخاب شده پرداختند و  دروني و بروني و انعكاس تناقض

از انواع تمهيدهاي تصويري و ادبي مانند اغراق، ايجاز، تخريب، طنز، هجو و اقتباس از 

 هاي گذشته بهره گرفتند.  سنت

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

  )رقيه محبي(  »4«ي گزينه - 120

  )شناخت آثار و هنرمندان و فنون بصري - منابع آزاد(

ز ا» برت موريزو« اثرتركيب مداد رنگي و آبرنگ  با تكنيك طراحي مورد نظر،

هنرمندان امپرسيونيستي است. موضوع آثار او را زنان و كودكان در هواي باز با 

  دهند.  زني نرم و لطيف تشكيل مي قلم

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

  (رقيه محبي)  »1«ي زينهگ - 121

 فنون بصري) -منابع آزاد(

را داريم كه بر اساس فرم و شكل دايـره طراحـي شـده    » Boom«ي  در تصوير نشانه

ديگـر شـكل    ي حروف بر اساس اشتراك فـرم دايـره و تركيـب آن بـا يـك      است. همه

  (نگاه به گذشته)اند.  گرفته

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

  (جواد عليمحمدي)  »2«ي گزينه - 122

  )درك تصوير -منابع آزاد(
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  20ي:  صفحه  هنر  (اجباري) ماه دي 16آزمون  -  4ي  پروژه      

    
فضاي تيره و پركنتراست وجود اسكلت انسان در تصوير، به القاء فضاي نااميدي و 

، نقاش »ژرژ روئو«كند. اين تصوير، اثر  مرگ كمك ميموجود به ايجاد فضاي 

  نام دارد.» ر كوچولوپد«فرانسوي است و 

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

 )98 -خارج از كشور (  »2«ي  گزينه - 123

  شناسي) سبك - منابع آزاد (

ساز  (معمار و مجسمه »استفانو مادرنو«اي اثر  تصوير داده شده مربوط به مجسمه

حتي در اين باروك) است. تالش براي نمايش احساسات و توجه به حركت و جنبش (

هاي پارچه و حالت  ، جنبش و حركت در چين)مجسمه كه شاهد فردي مرده هستيم

از خصوصيات آثار باروك است كه در اين مجسمه نيز  كه شود پيكره مشاهده مي

» 1«ي  بينيم. موضوع مجسمه كه مرگ يكي از قديسان مسيحي است، گزينه مي

ه تمام توجهش به لذات دنيوي و كند؛ ركوكو جنبشي است ك يعني ركوكو را رد مي

شكوه و تجمالت متمايل بود و پرداختن به چنين موضوعي در اين جنبش جاي 

گرايي در مجسمه ديده  گرايي و تزئين طور از نظر بصري هيچ تجمل گيرد. همين نمي

سيسم هنر اوج  شود كه آن را به جنبش ركوكو مرتبط سازد. اگر منظور از كالسي نمي

شود.  دليل التهاب و تنشي كه در مجسمه است رد مي به» 4«ي  گزينه رنسانس باشد،

ي تصويري آرماني از انسان است و قديسان در  سيسم رنسانس دنبال ارائه كالسي

شدند يا حتي در صورت تصويرگري موضوعي  آل خود تصوير مي شرايط ايده

 شدند. اي ساكن و آرام تصوير مي سهمگين، با چهره

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

  (رقيه محبي)  »1«ي گزينه - 124

 نقوش سنتي ايران) -منابع آزاد(

بخشند، بلكه با  را تداوم مي هاي كهن هاي هخامنشي نه فقط سنت اغلب آرايه

ي  هاي لرستان نيز پيوندي نزديك دارند. گل نيلوفر آبي، درخت نخل و گلواره مفرغ

  آيد.  ش گياهي اين دوره به شمار ميترين نقو دوازده پر از شاخص

هاي هخامنشي آغاز  پس از به قدرت رسيدن ساسانيان، حركتي نو بر مبناي سنت

ترين اين  شان را گسترش دادند. مهم هاي گياهي نوآوري شد و در مجموع در آرايه

ها عبارت بودند از گل نيلوفر آبي، برگ نخلي و برگ كنگري كه به هم  آرايه

پر پيشين هم به  ي دوازده آوردند. گلواره و نقوش ديگري پديد ميپيوستند  مي

  ي كوچك و جواهرنشان در مركز تبديل شد.  پر در دو سطح با دايره ي شانزده گلواره

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

  (آسيه مبين)  »2«ي زينهگ - 125

  )فنون بصري - منابع آزاد(

ر نگاه كنيد، گاهي سمت چپ و گاهي سمت راست اگر به مركز تصوير مورد نظ

  شود.  شوند كه به اين حالت اصطالحاً خطاي ديد گفته مي برجسته و گود مي

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

  (رقيه محبي)  »2«ي زينهگ - 126

  )شناسي نشانه -(منابع آزاد

نقاط مختلفي از نظر اندازه بينيم كه بر اساس  را مي» T«ي مورد نظر حرف  در نشانه

، در شده است و تغيير اندازه سبب ايجاد بعد كاذب و خطاي ديد ايجاد شده است

  آرت است.  ي بارز اُپ نمايي يا بعدنمايي شده كه مشخصه واقع حجم

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

  )87 -(كارشناسي ناپيوسته   »4«ي زينهگ - 127

  )رك تصويرد – (منابع آزاد

اند، بايد موضوع در ارتباط  ها تيره شده ها و گوش با توجه به اين كه در تصوير چشم

هاي ديداري و  ها سمينار رسانه گزينه  با هر دوي اين حواس باشد كه از ميان

  است.   ترين گزينه شنيداري مناسب

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

  حبي)(رقيه م  »3«ي زينهگ - 128

  )شناسي سبك -(منابع آزاد

انتزاعي است. از نمايندگان اكسپرسيونيسم » فرنتس كالين«نظر اثر  تصوير مورد

اكسپرسيونيسم انتزاعي يا آبستره اكسپرسيونيسم نوعي نقاشي عاري از تصوير و فاقد 

  آيد.  شمار مي زني آزاد به پويا و فاقد قلم ،هاي بنيادين و روشي خودانگيخته شكل

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

  (زهرا فرجيان)  »3«ي گزينه - 129

  ) فنون بصري - (منابع آزاد

هاي اصلي و ثانويه به خوبي استفاده كرده و  ، در اين تصوير از رنگ»وارن برانت«

ها را به صورت تخت و دوبعدي، در سطوح كوچك و بزرگ تابلوي خويش قرار  رنگ

  داده است.

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

  (رقيه محبي)  »3«ي زينهگ - 130

  )تاريخ هنر جهان -(منابع آزاد

  دهد. ي تانگ را نشان مي تصوير موردنظر خوشنويسي دوره
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