
 
 

 (به ترتیب حروف الفبا): اختصاصی دروس طراحان

 نام طراحان نام درس

 درك عمومی هنر
، نژاد، ارغوان عبدالملکی بافی، مینا دامغانیان، احمد رضایی، هدي زابلی حمیده ترابی، زویا توانگر، حسام دارایی

 عالی ی، پروین ناهیدي، شیدا نجفی، درناز وظیفهعلی عزیزي، مریم فرحزادي، مونا محمدیاري، نوید میرصادق

 و فیزیک درك عمومی ریاضی
، اصفهانی، زهرا دهقانی، بهاره صادقین، بهنام عاطفی محمدجواد ابراهیمی، علی آقاجانپور، حمیده ترابی، سارا حسنی

 مهرنوش گلدوست، سجاد محمدنژاد، رحمت مشیدي، کیوان موقوفه

 ترسیم فنی
، رضا کالنتري یان، فرهاد باقري، زهرا دهقانی، حمیدرضا سجودي، بهاره صادقین، مجید عسگري، علیمحمدامین امیر

 فر، حمیدرضا مظاهري، رحمت مشیدي مهرنوش گلدوست، محسن مختاري

 خالقیت تصویري و تجسمی
بافی، مینا دامغانیان، احمد رضایی، مهشاد رضاییان،  فر، حسام دارایی کاخکی، سعید خجسته فرزانه امیریان

 شیدا نجفی

 مینا دامغانیان، ارغوان عبدالملکی، مونا محمدیاري، نوید میرصادقی خالقیت نمایشی

 یما کاظمی، بابک کوهستانی، دریا معتقديروزبه اسفندارمز، آرش آقایی، احمد رضایی، پارسا فردوسی، ن خالقیت موسیقی

 فر، رکسانا مینویی الهام احمدپور، نوید ایزدگشسب، زهره حسینی، مینا دامغانیان، محسن مختاري خواص مواد

 گروه فنی و تولید
 
 

 شهره جعفري گروه هنـر مدیر
 معصومه نوري آرایی و صفحه اي امور رایانه

 رقیه محبی مسئول دفترچه
 حمید عباسی چاپ ناظر

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

 درك عمومی هنر
 

 است؟ نادرستکدام گزینه در عکاسی  -1

اي از نورسنجی که در آن اطالعات نوري از طریق عبور از لنز به سلول  ) به شیوه1

 گویند. می T.T.Lرسند  نورسنج می

 ي کانونی لنز خواهد بود. برابر کنیم، معادل فاصله 8را f.16 ) اگر قطر دیافراگم 2

 دهد. رخ می» پارالکس«یاب دید مستقیم، خطاي توازي یا  ) در عکسبرداري با منظره3

  .بود خواهد تر کم آن دید باشد، زاویه تر بیش لنز یک کانونی ي فاصله چه ) هر4

 ارم ق.م است؟ي چه هاي شوش در هزاره یک از خصوصیات ساختاري سفالینه کدام -2

 دار بزرگ با دسته و بدون دسته هاي پایه جام )1

 ي بلند یا ناودانی متصل به دهانه دار لعابی با لوله ) ظروف دسته2

 اي در یک طرف ظرف ي تنگ و دسته هاي سرامیکی با دهانه ) تُنگ3

 گشاد اي شکل، گردن کوتاه و دهان دایره  پهن با شکم هاي ته ) کوزه4

 ي تالبوت و داگر، چه بود؟ اوت شیوهترین تف اصلی -3

 .کرد که قابل چاپ دوباره نبود تنها یک تصویر ایجاد می ) داگرئوتیپ1

 .معموالً به صورت پرتره بودند ) تصاویر کالوتیپ، بر خالف داگرئوتیپ2

 ي داگر، تصویر به صورت بر عکس (مانند تصویر در آینه) نبود. ر شیوهد) 3

 .استفاده کرد نیترات نقره شده به از کاغذ حساس) داگر بر خالف تالبوت 4

 گردد؟ بازمی ،فرهنگ و هنر ساکنان فالت ایران به کدام دوره ،قدمت تاریخ -4

 ) پلیستوسن4 ) پالئولیتیک3 لیتیک) مزو2 ) نئولیتیک1

به نقاشی اروپایی روي آورد و ایـن   -ي رایج آزمایی و یا به پیروي از سلیقه و نه صرفاً به منظور طبع -وي با هدف ایجاد تحولی در سنت نگارگري« -5

 به کدام هنرمند است؟توضیحات یادشده مربوط » عصرش بود. هم» ساز فرنگی«ترین وجه تمایز او از دیگر نقاشان  نکته، عمده

 ) محمدزمان 4 ) شفیع عباسی3 ) رضا عباسی2 دار قلی جبه ) علی1

 گر شد؟ ي سیلک در کدام آثار، جلوه هاي ذوق هنري ساکنان ناحیه نخستین بارقه -6

 هاي ساده ها و رنگ ظروف سفالین با نقش -کاري روي استخوان ) کنده1

 هاي گلی تندیسک -ي قرمز تیره زها به رنگ سیاه بر زمینههاي مزین به نقوش پرندگان و گرا ) سفالینه2

 نخودي رنگ مزین به نقوش جانوري هاي سفالینه -اي ) مهرهاي استوانه3

 شده با نقوش هندسی و جانوري  هاي تزئین سفالینه -دار ) آجرهاي لعاب4

                
   

               
                

  
         

               
  

           
             

              
                  
    

 درك عمومی هنر
 2و  1هاي  فصل :1سیر هنر در تاریخ 

   1  فصل ی ایران:آشنایی با میراث هنري و فرهنگ
 3تا  1هاي  دیباچه و فصل هنر و ادب فارسی:

 3تا  1هاي  فصل :1آشنایی با صنایع دستی ایران 
 4تا  1هاي  آغاز سخن و درس تاریخ هنر ایران:

 سازي تا ابتداي تنظیم فاصله یا واضح 2و  1هاي   فصل :1عکاسی 
 تي فتر بخش اول تا ابتداي دوره آشنایی با مکاتب نقاشی:

تـا ابتـداي    2و  1هـاي   مقدمـه و فصـل   آشنایی با بناهاي تاریخی:
 ي ساسانیان سازي دوره کاخ
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 ؟ نیستصحیح » الدین بهزاد کمال«هاي آثار  ي ویژگی کدام گزینه درباره -7

 گرایانه از رویدادهاي داستان تفسیر واقع -ها رك بودن شخصیت) پرتح1

 هاي زندگی واقعی توجه به جلوه -ها ) نمایش حاالت مختلف چهره2

 بندي   هاي هندسی ساختمان ترکیب روي آوردن به روش -ها انگیز رنگ ) پختگی شگفت3

 احساس و تعقلبه تعادل رسیدن  -) به کار بردن فراوان ابر به تأثیر از نقاشی چینی4

 ي معماري زیر است؟ از اجزاي کدام مجموعه» تل تخت« -8

 ي نقش رستم ) مجموعه4 ) پاسارگاد3 ) کاخ آپاداناي شوش2 ) کاخ تخت جمشید1

 است؟ مشرف چهارگوش مرکزي حیاط یک به بینیم که می را ایوان چهار ي نمونه در طرح کدام بنا نخستین -9

 ) کاخ پاسارگاد4 اخ آشور) ک3 ) کاخ داریوش2 ) کاخ آپادانا1

 هاي خود به چه موضوعی پرداخته است؟ نگارگر مشهور عصر صفوي در نقاشی» محمدي«-10

 ) زندگی زنان روستایی در حین کار2  هاي بزم و رزم و شکار ) صحنه1

 سازي از شاهزادگان و بزرگان چهره ) تک4 ي اروپایی ) تصویرنگاري از گل و گیاه به شیوه3

 ي هشتم شیراز شبیه به تصاویر کدام کتاب است؟ اشی سدهاسلوب آثار نق-11

 ) مقامات حریري 4 ) ورقه و گلشاه3 التواریخ  ) جامع2 ) کلیله و دمنه 1

 بود؟ »مسیحی رومی«ثیرات آثار أتوان شاهد ت می ،هاي کدام محل برجسته در نقش-12

 ) نقش رستم4 چوگان ) تنگه3 ) فیروزآباد2 ) طاق بستان1

 هاي کوهستانی است؟ گیري فراوان از رنگ طال و توجه ویژه به مناظر طبیعی، به خصوص صحنه هاي کدام مکتب، بهره رهاز مشخصات نگا-13

 ) هرات4 ) تبریز ایلخانی3 ) جالیري2 ) تبریز صفوي1

 ي ایلخانی کدام است؟ ي مصور بر جاي مانده از دوره ترین نسخه قدیمی-14

 رشیدي التواریخ ) جامع2  ) کتاب مقامات حریري1

 بختیشوع الحیوان ابن ي فارسی منافع ) ترجمه4  ي دیموت ) شاهنامه3

 کند؟ یک از گزینه هاي زیر در مورد معبد چغازنبیل صدق می کدام-15

 ترین بناي خشتی جهان است. ) کهن1

 جا به دست آمده است. هاي منقوش و رنگی از آن ) اولین سفالینه2

 دار است. هاي لعاب طبقه و تزئین شده با کاشی 6) برجی 3

 دهد.  ) مصالح مهم آن را خشت و آجر تشکیل می4
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 ست؟ ي چه موضوعی ا درباره» پرچم مسی شهداد«-16

 ) آتش4 ) شکار3 ) باران و باروري2 آوري ) جنگ و جنگ1

 فارسی است؟ علی یک از اقدامات محمدبن کدام-17

 داد. تر جلوه روان و زیباتر را هست ) اقالم2  کرد. ترویج را سته اقالم ابتکار و جدیت ) وي با1

 درآورد.  قاعده به را و محقق رقاع نسخ، خطوط ) وي4   بخشید. کمال را ریحانی ) خط3

 کرد؟ آمیز دنبال می کدام هنرمند در آثارش اسلوب کار رضا عباسی را به طور اغراق-18

 ) آقا بزرگ4 الحسینی ) افضل3 ) صادق بیگ2 ) محمدي1

 نظم و شعر، درست است؟ي  کدام گزینه درباره-19

 ي زبان استوار است.   ) نظم بر درونه1

 شود. ) براي ایجاد کیفیت ادبی شعر، از تمام امکانات غیر معنایی زبان استفاده می2

 اي برد.  توان چنین استفاده ي زبانی کرد ولی از شعر نمی توان استفاده ) از نظم می3

 کند.  عالم معنا شروع می ) نظم خلقت ادبی را از طریق دخل و تصرف در4

 است؟» پارسه«در کنگاور، تقلیدي از معماري کاخ » آناهیتا«کدام ویژگی ساختاري معبد -20

 کاري گسترده در نقوش تزئینی  ارتفاع، نازك هاي عریض و کم ) پلکان1

 هاي ورودي دو طرفه ي وسیع و مرتفع سنگی، پلکان ) قرارگیري روي صفه2

 هاي باریک و بلند متعدد تکه، ستون هاي عظیم و یک گسن گیري از تخته ) بهره3

 شکل تاالرها ي مربع ي متعدد در تقابل با دیوارهاي ضخیم و پر حجم، نقشه نماهاي قرینه ) طاق4

 صحیح است؟» رخ سنگ«ي  ي پدیده کدام گزینه درباره-21

 نام دارد.» رخ سنگ«یابند و این عمل  رخشندگی خود را باز میهاي کدر شده در اثر فرسایش و آلودگی با مواد مختلف، با سایش سطحی، د سنگ) 1

 نام دارد.» رخ سنگ«ها در امتداد سطوح معین و صاف بر اثر ضربه یا فشار وارده،  هایی از سنگ ) جدا شدن و گسیخته شدن تکه2

   کنند. ها را تزئین می و برجسته و پهن و باریک آن با ایجاد خطوط موازي، مارپیچ، گود» سنگ  رخ«دهی اشیاي سنگی به روش  هنگام ساخت و شکل) 3

 گویند. » رخ سنگ«) تراش و برداشت قسمتی از سطح سنگ براي ایجاد طرح و نقش با قلم و چکش به منظور کاربرد در بناها و اشیاء را 4

 ، صحیح است؟»رضا عباسی«ي آثار  کدام گزینه درباره-22

 .است خطوط سرزندگی و ظرافت وي آثار شاخص ) ویژگی1

 اوست. خود از تر بیش انسان، اطراف فضاي به او ) توجه2

 ي طنزنگاري آمیخته با گروتسک بهره جست. ) به منظور انتقاد اجتماعی، از شیوه3

 ) مضامین چوپانی و مناظر روستایی را در کار خود وارد کرد.4
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 است؟ نادرستسازي  خیالی  ي نقاشی کدام گزینه درباره-23

 شود.  تر در شکل مستطیل و مربع اجرا می تخت و بیش) به صورت 1

 تر است.   ي آن نسبت به سایر آثار طراحی بزرگ ) اندازه2

 سازي در این هنر مرسوم نیست.  ) حاشیه3

 گیري خاص آن است.   قلم  ترین ویژگی آن، ) مهم4

 توان مشاهده کرد؟ کدام بنا می رومی بر معماري اشکانی را در -هاي تأثیرگذاري معماري یونانی ترین نشانه بیش-24

 ) کاخ هترا4 ) معبد آناهیتا3 ) کاخ آشور2 ) کاخ نسا1

 ي معماري است؟ از اقدامات مهم کدام دوره در زمینه» دار تکوین ایوان طاق«و » دستیابی به گنبد روي گوشواره«-25

 ) ماد4 ) پارتی3 ) ساسانی2 ) هخامنشی1

 است؟ بیان شده نادرستکارکرد کدام قالب شعر -26

 هاي عاشقانه و عارفانه کاربرد دارد. ) قصیده، براي بیان داستان2 ) غزل، غالباً براي بیان احساسات شخصی کاربرد دارد.1

 دارد. هاي اخالقی و عرفی کاربرد ) مثنوي، براي آموزش4 ) رباعی، براي بیان مسائل فلسفی کاربرد دارد.3

 ي چهارگوش را به مدد چه عنصري حل کردند؟ دور بر پایهي ساختن گنبد م ایرانیان نخستین بار مسأله-27

 ) ایوان4 بندي طاق  ) نظام3 ) ستون2 ) سکُنج1

 ي کدام سنت هنري است؟کارگیري فلزاتی چون طال و نقره در نقاشی ایرانی و تذهیب اسالمی، ادامه به-28

 ) هنر سلجوقی4 ) هنر هخامنشی3 ) هنر اشکانی2 ) هنر مانوي1

 مربوط به طراحی خانه در اقلیم گرم و خشک است؟کدام گزینه -29

 گراي ساختمان شکل برون -دار ) ساخت بام به صورت شیب1

 ایجاد حیاط مرکزي عمیق و پر سایه -هاي قوسی و گنبدي در سقف بنا ) استفاده از فرم2

 رنگ روشن مصالح نما -) قرارگیري خانه روي کرسی3

 طراحی تاالر در قسمت شمالی بنا -شیب ) ساخت بام به صورت مسطح یا کم4

 کدام گزینه، معرف تمدن دشت لوت است؟  -30

 سازي رونق صنعت مفرغ -رودان تر با میان ) ارتباط بیش1

 کاربرد متنوع سنگ صابون -) کشف مصنوعات ساخته شده از طال و نقره2

 تر با بلخ جنوبی تبادل بیش -انگیز هاي شگفت ) کشف مقبره3

 اي خطوط تصویري و نشانه -نخودي رنگهاي  ) وجود سفالینه4
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 درك عمومی ریاضی

 

 تر کدام است؟ باشد، عدد کوچک می97تفاضل مربع دو عدد طبیعی برابر-31

1 (46 2 (47 3 (48 4 (49 

3باشد. اگر  می 736مجموع دو عدد -32
6

5از عدد اول برابر  
6

 از عدد دوم باشد، مجموع ارقام تفاضل آن دو عدد کدام است؟ 

1(10 2 (13 3 (12 4 (15 

 ي نوزدهم چند صفر تو پر وجود دارد؟ در آرایه-33

1 (36 

2 (32 

3 (40 

4 (28 

 فروشد. قیمت اصلی کاال چند تومان بوده است؟ تومان می75000درصد به مبلغ آن،  25ودن اي کاالیی را پس از افز فروشنده-34

1(93750 2 (150000 3 (60000 4 (47500 

هـاي فـرد وجـود     رقم استفاده شده باشد، در این کتاب چند صـفحه بـا شـماره    912شود  شروع می 1گذاري صفحات کتابی که از  ر شمارهاگر د-35

 دارد؟

1 (341 2 (340 3 (170 4 (171 

روز و تقریبـاً   8آیند. نقاشی این اتـاق در   ها می روز، دو نفر به کمک آن 4دهند. پس از گذشت روز انجام می 12نقاشی یک اتاق را سه نفر در -36

 شود؟ جام میچند ساعت ان

1(21 2 (19 3 (18 4 (15 

 شود؟ ضلعی منتظم ساخته می  ها، حداکثر چند شش جایی آن جا شوند، با جابه توانند جابه هاي شکل زیر می ها و مثلث هر یک از مربع-37

1 (4 

2 (5 

3 (6 

4 (7 

 محاسبات عددي
 -هـا  دنبالـه  -معادالت ترکیبـی  -درصد -نسبت و تناسب

 تابع -هندسی (اشکال هندسی) هوش
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 وجود دارد؟ 7پذیر بر چند عدد دو رقمی بخش-38

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

xاگر-39 y z
= = =

12
2 3 4 5

xگاه باشد، آن y
z
 کدام است؟ +

1(/0 8 2 (/1 25 3 (/1 75 4 (2 

 لنگه کفش انتخاب کنیم، در چند حالت فقط یک جفت کفش خواهیم داشت؟ 4جفت کفش متفاوت  5اگر بین -40

1(60 2 (120 3 (240 4 (480 

 چند مستطیل قابل مشاهده است؟ زیردر شکل -41

1 (15  

2 (16  

3 (17  

4 (18  

 ایم. مجموع تمام ارقام حاصل کدام است؟ را بدون فاصله نوشته 50و ختم به 20اعداد زوج متوالی شروع از -42

1(100 2 (105 3 (110 4 (115 

+حاصل عبارت-43 + +
+

10 2 20 90 5 160
6 10 5

   کدام است؟ 

1(4  2(+24 10 4 5
65

 

3(6  4(
+

200
6 10 5

 

3کارگر و کارمند دارد. 150یک کارخانه-44
5

4پرسنل مرد هستند. اگر 
5

برابـر کـارگران زن باشـد،     3باشند و تعداد کارگران مـرد  ها کارمند زن 

 تعداد کل کارمندان کارخانه چند نفر است؟

1 (96  2 (102 

 کند.  میاطالعات مسأله براي یافتن پاسخ سؤال کفایت ن )4  72 )3

تومـان کمتـر اسـت،    15تومان بیشتر و سهم نفر دوم از نفر اول 12ایم که نفر اول از نفر سوم  نفر طوري تقسیم کرده  تومان را بین سه 1098مبلغ -45

 سهم نفر اول چند تومان است؟

1(360 2 (373 3 (375 4 (390 
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 ي هزارگان این عدد کدام است؟ پذیر است. رقم طبقه بخش 17بر a381عدد چهار رقمی-46

1 (5 2 (6 3 (7 4 (8 

1سن فرزندي در حال حاضر-47
4

هـا در حـال حاضـر     بود. تفاضل سـن آن  برابر خواهد 3سال دیگر، نسبت سن پدر به فرزند 6سن پدرش است.  

 چقدر است؟

1( 34 2( 36 3( 38 4 (40 

17/نفر 5ي نمره میانگیناگر -48 1/ي هر نفر از نفر بعدي نمرهکه  شرط با اینباشد،  4  نمره کدام است؟   ترین کم ؛تر باشد بیش واحد 2

1(/14 8 2(15 3(/15 2 4(/15 4 

 ضرب شود تا حاصل مربع کامل شود، کدام است؟ 336ترین عددي که باید در  کوچک-49

1 (7 2 (14 3 (15 4 (21 

متري شده است، چنـد درصـد دیگـر از کـل      3متر از دیوار  2صد از آن صرف رنگ کردن در 40ي یک لیتر رنگ که  درصد از باقیمانده20با -50

 توان رنگ کرد؟ دیوار را می

1 (/33 3 2( 30 3 (20 4( 40 

 

 ترسیم فنی

 

 چگونه است؟ (abc)ي با صفحه (D)موقعیت خط-51

 ) انطباق دارد. 1

 ) موازي است.  2

 ) متقاطع است.3

 ) متنافر است. 4

Âدر شکل زیر اگر-52 = 10،AB BD= وBC CD= باشد، مقدارĈ چند درجه خواهد بود؟ 

1 (120 

2 (135 

3 (140 

4 (150 

 ي مسطحه شناسی ـ هندسه  مقدمات رسم فنی ـ حجم
 -(مثلــث)  ي مســطحه هندســه -ي احجــام (مکعــب و هــرم) هندســه
 ي چندضلعی هندسه

 خط و صفحه -ابزار و تجهیزات -نما رسم سه
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 کدام است؟ Bتصویر جسم در جهت-53
 

 

1 ( 2 ( 

 

 

 

3 ( 4 ( 
 

 

 ؟نیستهاي تصویر  کدام خط، عمود بر هیچ یک از صفحه-54

 ) قائم4 ) مواجه3 ) جبهی2 ) منتصب1

 باشد، مساحت آن کدام است؟ 32م پیوستن تعدادي مربع برابر تشکیل شده است،رو که از به ه اگر محیط سطح روبه-55

1 (32  

2 (34  

3 (36  

4 (38  

   شود؟ ي با قطر یک مکعب برابر است. نسبت حجم مکعب به حجم هرم کدام میا القاعده طول یال هرم منتظم مثلث-56

1 (4
3

 2 (8
6

 3 (3
6

 4( 4
6

 

 ي قائم و منتصب، کدام خط خواهد بود؟ فصل مشترك برخورد صفحه-57

 ) غیرخاص4 رخ ) نیم3 ) افقیه2 ) مواجه1

ي حاصـل کـدام    دهیم تا آن را به دو بخش تقسیم کند. نسـبت حجـم دو قطعـه    اي عبور می از سه رأس یک مکعب مستطیل، به شکل زیر صفحه-58

 است؟  

1 (1
2

 2 (1
6

 

3 (1
5

 4 (1
3

 

 نماي افقی صحیح کدام است؟-59
 

 

 

1 ( 2 ( 

 

 

3(  4 ( 
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 بایستی آن را:  شود نمیي درست کدام است؟ در صورتی که از تی استفاده  گزینه-60

 ) در جلد مخصوص قرار داد.2  ) به دیوار تکیه داد.1

 افقی روي میز گذاشت.  )4  ) روي دیوار آویزان نمود. 3

 ،ضـلعی حاصـل   ضلعی جدیدي حاصل گردد. مساحت شـش  تا شش ،کنیم ضلعی منتظم را به هم وصل می هاي اضالع یک شش ، وسطیرزدر شکل -61

 چند واحد مربع است؟

1(9 3  2(27 3  

3(48 3  4(54 3 

   است؟ نادرستکشی  ي کاغذهاي نقشه نه دربارهکدام گزی-62

 شود.   هاي اولیه استفاده می کاغذ پوستی براي کارهاي تمرینی و طرح )1

 آید. شود اما کارایی آن براي کار ترسیمی پایین می تر می تر و محکم هر چه وزن کاغذ سفید باالتر برود کاغذ ضخیم )2

 ک با کشیدن تیغ قابل تصحیح است.اشتباهات ترسیمی مرکبی در کاغذهاي کال )3

 ) صاف بودن سطح کاغذ پوستی تأثیر منفی روي اجراي کار و اصالح آن دارد.4

 رو، افقی و جانبی)  ي سوم) سه نماي صحیح کدام است؟ (به ترتیب از راست به چپ، روبه (فرجه ASAدر سیستم-63

1 (a,b ,f 

2 (a,d ,f 

3 (e,b ,f 

4 (a,d ,g 

 اند؟ ه هایی تشکیل شد دهد. وجوه این مکعب از چه صفحه شکل زیر، دو نماي یک مکعب را نشان می-64

 رخ ي نیم ي جبهی و چهار صفحه ) دو صفحه1

 ي جبهی رخ و چهار صفحه ي نیم ) دو صفحه2

 ي افقی  ي قائم و چهار صفحه ) دو صفحه3

 ي قائم ي افقی و چهار صفحه ) دو صفحه4

 cm2، مربعـی بـه ضـلع    ABCDکـدام اسـت؟ (   xباشـد، مقـدار   EDCدو برابر مساحت مثلث ABCEي در شکل زیر، اگر مساحت ذوزنقه-65

 باشد.) می

1 (cm2
3

 2 (cm1 

3 (cm3
2

 4 (cm1
2

 

4 3

  

E

x

A

B C

D
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 در مورد اشل کدام مورد درست است؟-66

 خطوط مختلف استفاده کرد. توان از آن براي رسم  کشی مدرج است که می ) خط1

 لبه است. 3ي آن تنها به فرم مثلث و داراي  ) تیغه2

 کند.  ) این وسیله در واقع ابعاد یک جسم را به یک نسبت معین بزرگ یا کوچک می3

 ي اشل دقیقاً متري است که به نسبتی کوچک شده است.   ) هر لبه4

1ی با نسبت حجممنتظم توان از یک مکعب، هرم  چند برش، می حداقلبا -67
3

 مکعب، جدا کرد؟ 

1(3 2(2 3(4 4 (15  

 کدام است؟ ،مرکز مربع است. مساحت قسمت هاشورخورده O،مقابلدر شکل -68

1(16 

2(18 

3(24 

4(36 

  رسم کرد؟ متفاوتهاي  توان یک طرح را در مقیاس یک از ابزارهاي زیر، می به کمک کدام-69

 هاي ماري کش ) منحنی2  ها شابلون )1

 ) گونیاهاي متغیر4  ها گراف) پانتو3

)Aبا مشخصات ABخط-70 , , )5 8 )Bو 4 , , )9 8  داراي کدام ویژگی زیر است؟ 12

 ي افقی تصویر است.   ) موازي با صفحه2 ي جانبی تصویر است.   ) موازي با صفحه1

 هاي تصویر، موازي نیست. یک از صفحه ) با هیچ4 است.  روي تصویر  ي روبه ) موازي با صفحه3

 

 خالقیت تصویري و تجسمی

 

در آثار نقاشان کدام سـبک خـط، فاقـد صـراحت اسـت و از ثبـات و پایـداري        -71

 ؟باشد نمیبرخوردار 

 ) اکسپرسیونیسم2 ) رئالیسم1

 ) امپرسیونیسم4 ) کوبیسم3

 -شناخت تکنیک -شناسی سبک -فنون بصري -درك تصویر
 آرایی صفحه

 1فصل : 1هنر   کارگاه
 تا ابتداي بافت 3و  2، 1هاي  فصل مبانی هنرهاي تجسمی:

 1فصل  مبانی تصویرسازي:
 تا ابتداي طراحی خطی 3و  2، 1هاي  : فصل1طراحی 

تـا ابتـداي چگـونگی     3تـا   1هـاي    فصـل  آرایـی:   پایه و اصول صـفحه 
 آرایی کتاب صفحه
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 دارد؟رو با کدام گزینه قرابت  بیان تمثیلی تصویر روبه-72

 ) امید و تالش1

 ) جلب حمایت2

 ي راحتی ) محدوده3

 حاصل ) زمان بی4

 رو به کدام موضوع اشاره دارد؟  پوستر روبه-73

 ) زندگی شهري1

 ) معماري مدرن2

 ) ساخت و ساز غیراصولی3

 ) محیط زیست4

 گري نقوش برجسته کدام است؟ ترین نکته براي جلوه مهم-74

 ت پرسپکتیو معکوس) رعای2  ) پرداخت رنگ و ظرایف1

 بندي ) شکل احجام و ترکیب4  ) تابش نور و تأثیرات سایه3

   در تصویر مقابل کدام مفاهیم بصري مد نظر است؟-75

 ) کنتراست در بافت و جهت1

 ) کنتراست در شکل و اندازه2

 بندي قطري ) حرکت و ترکیب3

 ها ) تمرکز سطحی و چرخش فرم4

 رو کدام است؟ یري اثر روبهنظام تصو-76

  ) عمودي1

 ) افقی2

 ) مربع3

 ) غیر قرینه4
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 عنوان پوستر مقابل چیست؟-77

 ) اتحاد1

 ) صلح2

 رسانی ) کمک3

 ) اهداي عضو4

 ؟شود نمیبه رو اثر مالویچ یافت  کدام گزینه در تصویر رو-78

 ها گوشه ) از بین رفتن عمق تصویري فضاهاي میان اشکال با اتصال راست1

 ي اشکال طبیعت در سطوح هندسی نمایش جوهره )2

 هاي خالص ) استفاده از رنگ3

 ) استفاده از مربع به عنوان یک شکل خالص4

  باشد؟ تصویر مقابل که اثري از خوشنویسان امروزي است، یادآور آثار مشهور کدام هنرمند اروپایی می-79

 ) هارتونگ1

 ) موندریان2

 ) خوان میرو3

 ) کالدر4

 کنند؟ توجه می تر جلب ي مقابل، کدام عوامل بصري بیش نشانه در طراحی-80

 ) ریتم و تقارن1

 ) تضاد فرم و زمینه2

 ) ریتم و فضاي مثبت و منفی3

 ) توازن و تعادل سطوح تیره و روشن4

 طراحی مستقل در ایران با کدام هنرمندان آغاز شد؟-81

 معین مصور -) رضا عباسی2  شیخ محمد -) محمدي1

 میر مصور -الدین بهزاد ) کمال4  ضا عباسیر -) محمدي3
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   اي استفاده از کدام ترکیب رنگی مناسب است؟ براي تصویرسازي با فضاي اسطوره-82

 هاي سرد و گرم رنگ  ) ترکیب2  هاي گرم ) رنگ1

 هاي تیره و ترکیبی ) رنگ4  خانواده هاي هم ) رنگ3

 است؟  تصویر مقابل براي طرح جلد کتاب با چه مضمونی مناسب -83

 نگاري سرخپوستی ) پارچه1

 ) هنر خالکوبی پولینزیایی2

 ) نقش بودا در هنر هند3

 ) هنر مصر از دیرباز تاکنون  4

 کردند؟ ها، قبل از سایرین، از مرکب استفاده می کدام تمدن-84

 هند -النهرین  ) بین4 مصر -النهرین  ) بین3 مصر -) چین 2 چین -) هند 1

 تر است؟ مناسب ، جهت کدام فعالیتزیرنشان -85

 ي هوا ) تهویه1

 فروشی ) کتاب2

 ) صادرات و واردات3

 ) ساخت و ساز سازمان4

 است؟ نادرستکدام گزینه -86

 هایی با جلد ضخیم وجود دارد. ) آستر بدرقه در کتاب1

 ي عنوان کوچک است. ي دوم از صفحات قبل از متن، صفحه ) صفحه2

 وان اصلی است.ي عن ) محل درج توضیحات نام کتاب در صفحه3

 گیرد. ي پنجم از صفحات پیش از متن قرار می نامه در صفحه ) تقدیم4

 ي طراحی مقابل چیست؟   ترین مشخصه مهم-87

  ) تقابل حرکت و فرم1

 ) سیالیت خطوط2

  ) نقاط تأکید متعدد3

 ) اختصار بیان 4
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 ه است؟ي تیره استفاده شد  ي مقابل، به چه منظور از سطوح گسترده در طراحی صحنه-88

 ) ایجاد فضاي هندسی آرام1

 ) القاي ترس و وحشت2

 ) تأکید بر تصویر چشم3

 بندي متمرکز ) ایجاد ترکیب4

  ؟ندارددام گزینه هیچ قرابتی با تصویر مقابل ک-89

 تر هرکه بامش بیش، برفش بیش) 1

 خورد گر از کوزه شکسته آب می کوزه) 2

 یا داريهفت رنگ مگذار تو که در خانه بور ي پرده) 3

 توانگري به قناعت، به از توانگري به بضاعت) 4

 است؟ نادرست مقابلي تصویر  کدام توضیح درباره-90

 است.  ) تیره و ضخیم شدن خط باعث ایجاد شکل شده1

 گرکو، از نمایندگان جنبش منریسم، است. ) طراحی از ال2

 ت.) تکرار و تغییر در کیفیت خطوط باعث ایجاد بافت در اثر شده اس3

 ) خط به عنوان خطوط محیطی در طراحی استفاده شده است.4
 

 خالقیت نمایشی
 

 یک از عناصر زیر، در روم به کمدي افزوده شد؟ کدام-91

 ) موضوع1

 گویی ) داستان2

 پردازي ) شخصیت3

 ) همراهی موسیقی با گفتار 4

 کند؟ نویس را تعریف می نامه کدام گزینه، نمایش-92

 اش ایجاد ارتباط در باالترین حد خود، با تماشاگر است.  گسترده با افراد دیگر گروه را دارد و وظیفه) توانایی عمیق، صریح و 1

 کند.  نامه و نقاطی که ضرباهنگی تند یا آهسته دارد را براي ارائه به تماشاگر ساماندهی می ي درون نمایش ) نیروهاي بالقوه2

 کند.  اسب از ابزار در اختیارش، ذهن دیگران را هدایت میي من کند و با استفاده ) آگاهانه رؤیاسازي می3

 کند.  ) انسجام رویدادهاي نمایش با اوست و آن را به عنوان یک آفرینش هنري به تماشاگر عرضه می4

  20نمایش جهان پیش از قرن 
 تا ابتداي نمایش در شرق 2و  1هاي  فصل کتاب نمایش:

تا ابتـداي   4تا  1هاي  فصل: کتاب اصول و مبانی نمایش عروسکی
 اي عروسک میله

 2و  1هاي  فصل کتاب اصول و مبانی ماسک و گریم:
 1فصل  ساخت و اجراي دکور، لباس، ماسک و گریم:

 1فصل  گویندگی، اجرا و بازیگري:
اسـطوره و حماسـه، نمـایش در یونـان،      کتاب سبز خالقیـت نمایشـی:  

 )  11و  3تا  1هاي  فصلنمایش در روم و قرون وسطی، عناصر نمایش (
 8و  7، 6، 1هاي  فصل کتاب آبی خالقیت نمایشی:

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

  
 

  17  :ي صفحه مهر هنرمهر هنر  2020آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  سؤالسؤال
  

 

 

* 
 

 هاي خود شرکت دادند؟ در تاریخ تئاتر یونان، اجراکنندگان کدام نوع نمایش، اولین گروهی بودند که زنان را در نمایش-93

 ) میم2  تراژدي )1

 ) ساتیر4  ) کمدي3

 آرته، درست است؟  هاي کمدیا دل ي صورتک و گریم در نمایش کدام گزینه، درباره-94

 .ساخت می را ها آن مذهبی طی مراسمی سازنده که شد می ساخته چوب از ها ) صورتک1

 .پوشاند می را بازیگران هايگونه پیشانی و تنها و بود نیمه هاصورتک ) شکل2

 آمد. در رنگ طبیعی به مرور به ولی بود رنگ تیره به اوایل در ها) صورتک3

 .مالیدندمی هاآن يچهره به آرد و شدمی استفاده پردازيچهره از نوکرها ظاهر ) در4

   ؟ها مورد توجه اوست وقوع آن ي همخاطب در پی کشف رویدادها نیست، بلکه نحودر کدام نوع کشمکش، -95

 بینی شده ) کشمکش پیش2  ) کشمکش ساکن1

 ) کشمکش توأم با جهش 4  ) کشمکش تصاعدي3

که با درك حسی خود از تصویر ذاتی کـنش نمایشـی    فرآیندي از بیرون به درون بوده که کارکرد آن یاري رساندن به بازیگران است براي آن«-96

 توضیحات یادشده مربوط به کدام گزینه است؟»  بتوانند آن را کشف کنند.

 ) احساس یگانگی2  انسن ارگانیک) میز1

 ) کنترپوان در طراحی4  سازي ) بدیهه3

 صحیح است؟» اپرا سریا«هاي زیر، در مورد  یک از گزینه کدام-97

 شود. هاي سبک تشکیل می ) نوعی اپراي تفریحی است که از آهنگ1

 گیرد.  یهاي تاریخی شکل م هاي باستان و تراژدي  ) نوعی اپراي جدي است که از روي افسانه2

 هاي طنز دارد. ) نوعی اپراي تفریحی است که مایه3

 ) نوعی اپراي کوتاه و سبک است.  4

 است؟ نادرستهاي صورتک در دوران قاجار،  ي ویژگی کدام گزینه درباره-98

 .زدند می چهره به سیاه، صورتک از غیر بازیگران ) تمام1

 .شد می میزيآ رنگ سپس و ساخته پارچه و سریش کاغذ، با ها ) صورتک2

 زد. می صورت به قرمز لب و ها گونه و رنگ روشن به صورتکی زن، ) شخصیت3

 کرد.  گربه استفاده می شکل به چشمانی و فراخ دهانی با منفی، از صورتکی ) شخصیت4
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 ها در تئاتر یونان درست است؟ ي صورتک کدام گزینه درباره-99

 ) صورتک سرخ براي مردان تندرست بود.1

 صورتک براي پیرمردان وجود داشت.   9ي باستان ) در کمد2

 آوران به چهره داشتند.  اي را پیام ه ) صورتک قهو3

 ها همراه با ریش بود.  ) در نمایش ساتیر، صورتک4

 رفت؟ کار می در چه مراسمی به» چمچه خاتون«عروسک  -100

 جشن سده ) 2  ) جشن مهرگان1

 خواهی ) مراسم باران4  مراسم کوسه برنشین) 3

 رفت؟ کار می ها به در یونان باستان، موي سرخ صورتک، براي کدام شخصیت -101

 ) افراد سعادتمند  2  ) افراد بخیل1

 ) افراد سالم و قوي4  ) افراد مکار3

 توان استفاده کرد؟ نامه، می تصویر مقابل را براي پوستر کدام نمایش -102

 ) آژاکس1

 ) پرومته در زنجیر2

 ) ادیپ شهریار3

 آ ) مده4

 است؟» کا سنه«هاي آثار  گر ویژگی کدام گزینه، بیان -103

 توجه به اخالق -) حذف همسرایان 1

 یزآم هاي خشونتصحنه -اي  ) ساختار سه پرده2

 ها ها و فوق انسان تداخل دنیاي انسان -) توجه به جادو و مرگ 3

 ساختار تترالوژي -) استفاده از شخصیت محرم راز 4

 پردازد؟ به کدام موضوع می» اورستیا«ي  نامه اشیل در نمایش -104

 بخشد. گونه که در اعمال انسان نهفته، تجسم می هاي متناقض عدالت را بدان ) آرمان1

 پردازد. ها می خصیت او و کاوش در ابعاد روانی شخصیت) به زن و ش2

 دهد.  ) دریافت خدایان از عدالت را مورد تردید قرار می3

 پردازد. نهند، می ها را ارج می ها بیش از خدایان، آن هاي اخالقی که انسان ) به ارزش4
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 ؟ نیستبندي ارسطو از تراژدي ها جزو تقسیمیک از گزینهکدام -105

 ) شخصیت  4 ) آواز3 ) اخالق2 ) داستان 1

 هاي روانی دارد؟  گرایانه و زمینی با انگیزه هاي زیر، برخوردي واقع یک از تراژدي کدام -106

 ) ادیپ شهریار 4 ) پرومته در زنجیر3 ) فیلوکتتس2 آ  ) مده1

 ي صداي همسرایان در سراسر نمایش چه بود؟ ترین دلیل غلبه هاي نخستین، مهم در تراژدي -107

 بازیگر داشت.   ها، یک ) نمایش1

 رسانی را به عهده داشتند. ها نقش اطالع ) آن2

 شد. ) صحنه بزرگ بود و بازیگر در آن دیده نمی3

 کردند. ها او را همراهی می رسید و باید آن ) صداي بازیگر به مخاطبین نمی4

 ؟ گنجد نمیهاي تئاتري بیزانس،  بندي گونه کدام گزینه، در دسته -108

 ) تئاتر ادیبانه4 اي ) تئاتر مدرسه3 ) تئاتر مذهبی2 پسند ) تئاتر عامه1

 است؟ نادرستي اساطیر یونانی و اساطیر شرقی  کدام گزینه در مقایسه -109

 يیـک انـرژ   ، خـدایان ظهـور  شـرقی  يهـا  اند، اما در اسـطوره  عالم يها یها و شگفت يانرژ یخدایان منبع یا علت نهای یونانی، يهـا در اسـطوره) 1

 .ـدان یغیرشخص

 .خالق است يخدا ،مؤنث ي، خدایغرب يها عکس اسطورهر، بیشرق يهـا ر اسـطوره) د2

 شوند. یم یگرای و واقع یاند و موجب بیدارشدن آگاه عموماً پدیدارشناسانه شرقی، بر خالف اساطیر یونانی يها اسطوره) 3

  .کامالً متفاوت است ینیونا يها با خلقت انسان در اسطوره يهند يها خلقـت انسـان در اسطوره) 4

 اصطالح کلیسایی براي اجراکنندگان غیردینی میم در قرون وسطی، چه بود؟ -110

 پل ) می4 ) توتنی3 ) اسکوپ2 ) وایوکوالتور1

 

 خالقیت موسیقی

 

ي چه  نشان دهنده »H«زبان، حرف  ها در کشورهاي آلمانی در نظام الفبایی نت -111

 نتی است؟

 فادیز) 4 بمل ) سی3 بمل ) ال2 ) سی1

 شود؟ زیر پنج خط حامل چه می» دو«ي چهارم افزوده از نت  مجموع دو فاصله -112

 ) نهم بزرگ2  ) نهم کوچک1

 ) هفتم بزرگ4  ) هفتم افزوده3

 تئوري موسیقی غربی ـ فیزیک صوت
 فیزیک صوت  -
ي فواصل، مفهوم آنارمونیک، مالیمـت و   فواصل غربی (محاسبه -

 نامالیمت، فواصل ساده و ترکیبی و معکوس فواصل)
 شناسی نت -
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 گیرد؟ تر مورد استفاده قرار می هاي زیر، کدام کلید براي اصوات بم از میان گزینه -113

 ) دوي خط چهارم4 ) دوي خط دوم3 ) سل2 ) دوي خط سوم1

114- آنارمونیک ؟چیستخط سوم  ي»فا«روي خط اول حامل با کلید  نت 

 دیز  می) 4 بمل وبلال د )3 دو بمل )2 ) فا بمل1

 است؟ »فادیز« تا »ر« هاي نت بین ي فاصله معکوس زیر، هاي فاصله از یک کدام -115

 ر تا سی )4 می تا دو )3 دیز سی تا سل )2 دو تا ال )1

 است؟شیوش با کدام ویژگی صوت مرتبط  -116

 ) کشش4 ) رنگ3 ) شدت2 ) زیرایی1

 است؟ »درست« نت، کدام تا »دو« نت بین ي فاصله -117

 سی )4 می )3 ر )2 فا )1

 آید؟ می دست به نتی چه شود، زیرتر بزرگ هفتم ي فاصله یک »دیز سی« نت اگر -118

 دیز دوبل ال )4 بمل دوبل سی )3 دیز ال )2 بمل سی )1

 است؟ سنت ندچ »سی« تا »می« هاي نت بین ي فاصله -119

1( 500 2( 600 3( 700 4( 800 

 اند؟ فواصل کنسونانس کامل کدام -120

 ) سوم، پنجم، هفتم2  ) سوم، چهارم، ششم1

 ) چهارم، ششم، اکتاو4  ) چهارم، پنجم، اکتاو3

 شود؟ می محسوب کاسته زیر فواصل از یک کدام -121

 بمل تا ر سی )4 دیز تا دو می )3 دیز تا ر دوبل ال )2 بمل دیز تا سل دو )1

  ؟نیستکدام گزینه صحیح  -122

 افزایش و کاهش فرکانس تأثیر مستقیم روي زیر و بمی دارد.) 1

 ) دیرند صوت بر تغییر رنگ مؤثر است.2

 شود. تر شود، صداي حاصله زیرتر می ) هر چه طول سیم یک ساز کم3

 ) افزایش و کاهش طول موج، تأثیر معکوس روي فرکانس دارد.4

 مونیک هستند؟کدام دو نت آنار -123

 ) سی و دوبمل4 بمل ) دو و ر3 بمل ) ال و سی2 سل و البمل) 1
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اند یک پنجم باالتر صـدا دهنـد، از چـه     خط چهارم نوشته شده» فا«هایی که با کلید  ) نظري، نتtranspositionچه بخواهیم در انتقال ( چنان -124

 کنیم؟ کلیدي استفاده می

 دوم خط» دو«) کلید 2  خط اول» دو«) کلید 1

 خط چهارم» دو«) کلید 4  خط سوم» دو«) کلید 3

 است؟» مرکب«یک از فواصل زیر  کدام -125

 بین خطوط سوم و چهارم حامل کلید دوي خط سوم» ر«با یک خط باالي حامل کلید فاي خط چهارم تا نت » دو«) از نت 1

 ایین حامل کلید سلبا یک خط پ» سی«با یک خط پایین حامل کلید دوي خط سوم تا نت » دو«) از نت 2

 با یک خط باالي حامل کلید دوي خط چهارم» سل«با یک خط پایین حامل کلید سل تا نت » دو«) از نت 3

 روي خط اول حامل کلید سل» می«زیر پنج خط حامل کلید دوي خط چهارم تا نت » دو«) از نت 4

 است؟» دیسونانت«کدام فاصله  -126

 می تا سی )4 ) ر تا ال3 ) دو تا سل2 ) سی تا فا1

 کدام است؟» چهارم کاسته«ي  آنارمونیک فاصله -127

 تر ) پنجم کاسته4 ) سوم کوچک3 ) سوم بزرگ2 ) سوم افزوده1

 یک از خصایص صوت است؟ ي منطقی کدام نتیجه» فاصله (اینتروال)« -128

 ) طنین4 ) دینامیک3 ) دیرند2 ) بسامد1

 ؟ستنیهاي صداي یک سیم صادق  ي هارمونیک کدام ویژگی درباره -129

 ها مضربی از فرکانس اصلی صداست. ) فرکانس آن1

 ي ساز است. ) این پدیده حاصل انعکاس صداي سیم بر صفحه2

 شود. ها شنیده می ها نامحدود است اما تعداد محدودي از آن ) تعداد آن3

 کند. نامالیم] هدایت می [مالیم و  ها ما را به شناسایی فواصل مطبوع و نامطبوع  ) فواصل ایجادشده توسط این هارمونیک4

 برابر شود، صوت حاصل چه نسبتی با صوت اولیه دارد؟ اگر فرکانس صوتی سه -130

 ) کنسونانت کامل2  ) دیسونانت1

 شونده] [جذب ) کنسونانت جاذب 4  ) کنسونانت ناقص3
 

 خواص مواد  
 

 ؟شود نمیهاي ضد حرارت را شامل  کدام گزینه تعریف دقیقی از رنگ -131

اسـتر اسـتفاده    ن رنگ در برابر حرارت است و از آن در رزیـن پلـی  تری ) مقاوم1

 شود. می

 شود. ها و وسایل گرمایی استفاده می ) امروزه از آن در اجاق2

 شود. ) در آن از گرد آلومینیوم در رزین سیلیکونی استفاده می3

 تر بر اثر قدرت بازتاب حرارت آلومینیوم است. ) مقاومت این رنگ بیش4

 فلزات ـ نافلزات ـ مواد و مصالح ـ شیمی رنگ
 شناخت فلزات و نافلزات و کاربردها

 مباحث مربوط به سنگ و کانی

ــه   ــگ و رنگدان ــگ (رن ــیمی رن ــتري،    ش ــه، آس ــنباده، بتون ــا، س ه

 .)زداها و .. رنگ
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 شود؟ دهنده استفاده می یک به عنوان غلظت رنگزاي راکتیو، از کدام در مواد -132

 گلیسیرین  )4 ) آلجینات سدیم3 ) اوره2 ) کربنات سدیم1

 :شود نمیمایعی قرمز رنگ است که به صورت آزاد یافت  -133

 ) کربن  4 ) فلوئور3 ) برم2 ) سلنیم1

 ي فوالد به ترتیب کدام عناصر آلیاژي باید مورد استفاده قرار گیرد؟ا زدگی و براي افزایش روانی و تاب ضربه براي پیشگیري از زنگ -134

 کربن و سیلیسیم -) منگنز و سیلیسیم 2  گوگرد -) منگنز و سیلیسیم 1

 منگنز و سیلیسیم -) کروم و مس4  گوگرد -) کروم و مس3

 کدام گزینه درست است؟ -135

 ي انجماد براي آلیاژهاي مختلف صفر است. ) دامنه1

 .پر شدن قالب استدر فرآیند عامل ترین  ي مذاب، مهم شیمیایی ماده ) ترکیب2

 ) زبري سطح قالب افزایش سیالیت را به دنبال دارد.3

 ي ذوب و انجماد یکسان نیست. ) در آلیاژها بر خالف فلزات خالص نقطه4

 ؟نیستهاي دگرگون مورد استفاده در کارهاي ساختمانی  کدام گزینه جزو سنگ -136

 ) گرانیت4 ) مرمر3 کوارتزیت) 2 ) چینی1

 آید؟ کدام سنگ در اثر انجماد در اعماق زمین به وجود می -137

 ) میکا4 ) آندزیت3 ) بازالت2 ) خارا1

 دهند؟ به ترتیب، کدام اجزاء رنگ را تشکیل می»  اتیلن«و » پاراتولوئن«استر، پلی در رنگ نیم  -138
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 درك عمومي هنر

 )مینا دامغانیان( «0»ي گزينه -1

 (22و  27، 72، 72های   ، صفحه1)عکاسی 

تکر و هکر چکه عکدد      ( روزنه، کوچک  f.16تر باشد )مثالً  هر چه اعداد دیافراگم، بزرگ

 اسکت  آن امکر  شود. علت این تر می ( روزنه، بزرگf.2تر باشد )مثالً  دیافراگم، کوچ 

ی کانونی لنز خواهد شد و  ا چهار برابر کنیم، معادل فاصلهر f.4قطر دیافراگم  اگر که

 ی کانونی لنز خواهد بود. را شانزده برابر کنیم، معادل فاصله f.16اگر قطر دیافراگم 

 بکه  لنکز  از عبور از پس نوری اطالعات نورسنج، دارای های دوربین در«: 1»ی  گزینه

 یک   در دوربین هر در ها ولسل کنند. این می برخورد نورسنج دوربین حساس سلول

 از نکوری  اطالعکات  چون است. ها یکسان آن ی همه کار اما شده نصب آن از قسمت

 T.T.Lاز نورسکنیی   شکیوه  ایکن  بکه  رسکند  مکی  نورسنج سلول به لنز از عبور طریق

 گویند. می

ای  دریچکه  گویند، می هم مستقیم دید آن به که یاب منظره نوعی از در«: 3»ی  گزینه

 عدسکی  تعکدادی  آن در و دارد قکرار  دوربکین  چپ سمت یا و وسط و باال تقسم در

 کند. می انتخاب را خود نظر مورد کادر دریچه، این درون از عکاس است و شده نصب

 و بینیم می چه آن بین نزدی ، های فاصله در ها  یاب گونه منظره این با عکسبرداری در

تکوازی یکا    خطکای  آن بکه  ککه  شکود  مکی  دیکده  تفکاوتی  شکود،  مکی  گرفته که عکسی

 گویند. می« پارالکس»

 چه هر و تر وسیع آن دید زاویه باشد، تر کم لنز کانونی ی فاصله چه هر«: 4»ی  گزینه

 .بود خواهد تر کم آن دید ی باشد، زاویه تر بیش لنز ی  کانونی ی فاصله

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

 (59 -)سراسری  «4»ي گزينه -2

 (17و  11های  )تاریخ هنر ایران، صفحه

چهارم پ.م در شوش از فن سکفالرری و نقاشکی روی سکفال بسکیار      ی ساکنان هزاره

تدریج از اهمیکت آن کاسکته شکد. بکه      ای برخوردار بودند که با ابداع مفرغ به پیشرفته

شد. ساخت قبلی  های خوش ای و طالیی جایرزین سفالینه تدریج ظروف مفرغی، نقره

ایالمی گرچه از ساخت خوبی برخوردارنکد امکا از    ی های دوره به همین دلیل سفالینه

های  های پیشین شوش را ندارند. سفالینه نظر شکل و نقش، ویژگی و کیفیت سفالینه

سال تکداوم داشکته، دارای نقکوش چنکد رنک        077ها حدود  این دوره که ساخت آن

هکای   رن  هستند. اغلب ظروف به شکل ککوزه  ا ت ی)قرمز، بنفش، نارنیی و سیاه( و 

 گشادند.  کوتاه و دهان ای شکل، گردن های دایره پهن با شکم ته

گیرنکد.   ظروف و در برخی تمام سطح ظکرف را در برمکی   ی تر روی شانه ها بیش نقش

هککا شککامل خطککوه شکسککته، مثلککچ، لککوزی و چهارخانککه هسککتند کککه بککا      نقککش

 اند. هم جدا شدههای طولی و عرضی از  بندی تقسیم

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

 )مینا دامغانیان( «1»ي گزينه -3

 عکاسی( -)منابع آزاد

را معرفی کرد و  «پیداگرئوت»یعنی  لوئی داگر زودتر از تالبوت روش ثبت عکس خود

قکوت اساسکی داشکت.     ی شهرت بسیاری یافت، اما اختراع تالبوت ی  تفاوت و نقطکه 

شکد از روی تصکویر نرکاتیو     که می ای بودند، درحالی نسخه پ ت یعکس های داگرئوت

 .)منفی( تالبوت چندین عکس مثبت چاپ کرد

)برخالف  قابل چاپ دوباره نبود کرد که میتنها ی  تصویر اییاد  ئوتیپداگربنابراین، 

 تالبوت ، سالی که داگر درگذشت، فرایند نراتیو فاکس1۵۸1فرایند تالبوت(. در سال 

 ای، شیشکه  نرکاتیو  یک   ککه  طوری به شد؛ اصالح خیس، کلودیون فرایند ی با توسعه

 . ساخت ممکن را تصاویر نامحدود چاپ

تکر   ؛ نماهکای کمیکاب  بودنکد  پرتره به صورت معموالً ئوتیپتصاویر داگر«: 2»ی  گزینه

برد و نیازمنکد   تر بودند. فرایند اییاد پرتره چندین دقیقه زمان می پرطرفدارتر و گران

 این بود که اشیاء در حال عکاسی بدون حرکت بمانند.

بکه صکورت    دوربکین  داگرئوتیپ تصویر مثبتی بود که طی ی  عمل در«: 3»ی  گزینه

 .آمد دیده شود، پدید می آینه برعکس، همچون تصویری که در

 ای نقکره  ای گونه بود که بکه صکفحه   نبدیبرد،  روشی که داگر به کار می«: 4»ی  گزینه

دوربکین   حسکاس شکود، سکآس آن را درون یک      نور مدتی بخار ید داده تا نسبت به

از شی مکوردنظر بکه    نور دقیقه 37تا  1۸حدود  عدسی گذاشته و با برداشتن ای جعبه

اده از صفحات فلزی، از کاغکذ  جای استف ، به. اما تالبوتشد ای تابانده می نقرهی  صفحه

اسکتفاده ککرد.    اسید گالیک   و سدیم کلرید با ترکیبی ازنیترات نقره  شده به حساس

پنهکان   تصکویر  شد و پس از آن یک   می نوردهی شده به مدت دو دقیقه کاغذ حساس

 صورت نراتیوبه  سدیم سولفات و پتاسیم یدید را با استفاده از  آمد که آن وجود می هب

 .کرد تر ثبت می های کوچ  )منفی( در اندازه

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

 نجفی()شیدا  «3»ي گزينه -4

 هنر پیشاتاریخی ایران( -منابع آزاد)
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و  («مزولیتیک  )میکانی  »، («پالئولیتیک  )سکنری   پارینکه »ی  عصر سن  به سه دوره

شود و تاریخ فرهن  و هنر ساکنان فکالت ایکران بکه     تقسیم می («نئولیتی )جدید »

بکه   10ی  صکفحه  ،1هنکر در تکاریخ    سکیر در کتکاب   گردد. می سنری باز ی پارینه دوره

 گانه اشاره شده است.   های سه دوره

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -5

 هنر اسالمی ایران( -)منابع آزاد

هکای   به سبب نوآوری و وسعت تکثثیر بکر دیرکران، یککی از شخصکیت     « محمدزمان»

توان به این نتییه  آثار او می آید. بر اساس برجسته در تاریخ نقاشی ایران به شمار می

و نکه صکرفاً بکه منظکور      -رسید که وی بکا هکدف اییکاد تحکولی در سکنت نرکارگری      

به نقاشی اروپایی روی آورد و این نکتکه،   -ی رایج آزمایی و یا به پیروی از سلیقه طبع

 عصرش بود.  هم« ساز فرنری»ترین وجه تمایز او از دیرر نقاشان  عمده

 نر، پاکباز(المعارف ه )دایرة

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

 )نوید میرصادقی( «1»ي گزينه -6

 هنر پیشاتاریخی ایران( -)منابع آزاد

کاری روی استخوان و  کندهی سیل  در  های ذوق هنری ساکنان ناحیه نخستین بارقه

ایش چکر   . بعکدها بکا پیکد   گکر شکد   ، جلکوه های ساده ها و رن  ظروف سفالین با نقش

ی  های مزین به نقوش پرندگان و گرازها به رنک  سکیاه بکر زمینکه     سفالرری، سفالینه

 المعارف هنر، پاکباز( قرمز تیره نیز پدید آمد. )دایرة

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -7

 هنر اسالمی ایران( -)منابع آزاد

تحوالتی شررف در هنر نقاشی بکه وجکود آورد ککه از آن جملکه     « دالدین بهزا کمال»

ها همکراه بکا    ها و حاالت مختلف چهره توان به درستی و پر تحرک بودن شخصیت می

هکا،   ها و ظرافت به کار گرفته شده در نمایش درختان و گل انریز رن  پختری شرفت

توان یافکت.   تر اثری می ، کماشاره کرد. در آثار بهزاد از عناصر نقاشی چینی یا بیزانس

االمکان از  جست تا حتی های خود دوری می او حتی از به کار بردن نقش ابر در نقاشی

گرایانکه از رویکدادهای داسکتان و     عناصر نقاشی چینی پرهیز کرده باشد. تفسیر واقکع 

هکای بهکزاد بکود. او بکه منظکور       های زندگی واقعکی، وجهکی از نکوآوری    توجه به جلوه

 بندی روی آورد.  های هندسی ساختمان ترکیب ام ساختار کارش به روشاستحک

همچنین، در نقاشی بهزاد، احساس و تعقل به طکرزی ظریکف و هنرمندانکه، متعکادل     

ی ویژگکی آثکار بهکزاد     مورد نادرسکتی دربکاره  « 4»ی  اند. بنابراین، تنها در گزینه شده

 ثار این هنرمند، صحیح هستند. های آ ی ویژگی ها درباره وجود دارد و سایر گزینه

 (22تا  27های  )کارگاه نرارگری، صفحه

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

 )شیدا نجفی( «3»ي گزينه -8

 (79ی  ، صفحه1)سیر هنر در تاریخ 

ی  هکای متفکاوت وجکود دارد؛ شکامل دروازه     هکایی بکا قابلیکت    در پاسارگاد، ساختمان

و سککوی سکنری   « زندان سکلیمان »  و برج سنری معروف به ورودی، دو کا  کوچ

گاه ساخته نشد. ایکن   که به احتمال کاخی است که هیچ« تل تخت»بزرگی موسوم به 

 معروف بوده است.« تخت مادر سلیمان»بنا در دوران اسالمی به 

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي گزينه -9

 (21ی  نایی با بناهای تاریخی، صفحه)آش

 میالدی است، اول قرن به مربوه اشکانی بناهای از یکی که عراق خاک در آشور کا 

 های پیشرفت لحاظ از کم دست را تری ی جالب  نقشه هم باز سوم، قرن از اضافاتی با

 بکه  که بینیم، می را ایوان چهار ی نمونه نخستین دهد و درآن می ارائه بعدی ایرانیان

 همکان  انکدکی،  تغییکرات  بکا  طکرح  ایکن  است. مشرف چهارگوش مرکزی حیاه ی 

 و هکا  مدرسکه  مسکیدها،  طراحکی معمکاری   الرکوی  ککه  اسکت  ایکوان  چهکار  ی نقشه

 .دهد می تشکیل بعد قرون در را ایرانی کاروانسراهای

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

 (59 -)سراسری  «0»ي گزينه -11

 هنر اسالمی ایران( -نابع آزاد م)

ی عینکی و ثبکت    ی دهم هیری است. مشکاهده  نرارگر ایرانی سده« محمدی هروی»

های عکادی و   ها و سکنات واقعی، انتخاب موضوعات مربوه به کار و زندگی آدم  حالت

 ی کار او هستند.  تثکید بر طراحی خطی از مشخصات متمایزکننده

 (المعارف هنر، پاکباز )دایرة

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

 )مینا دامغانیان( «3» ي گزينه -11

 (79ی  )آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه
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هکا شکبیه بکه     اند و اسلوب آن دست و ساده ی هشتم شیراز، اغلب ی  آثار نقاشی سده

ند، نما هسکت  های شیراز سترگ تصاویر کتاب ورقه و گلشاه عهد سلیوقی است. نقاشی

زمینه بکا   اند. گاهی پس ی ساده و با رن  تخت ترسیم شده ا پیکرهای درشت بر زمینه

چنکین عوامکل تصکویر     عمق اسکت. هکم   شود. فضای تصویری، کم نقوش تزئینی پر می

 های به کار رفته، محدود است. اندک و تعداد رن 

کلیلکه و  »(، های مصور شده در مکتب تبریز و بغداد )جالیکری  از کتاب«: 1»ی  گزینه

 توان نام برد. را می« خسرو و شیرین نظامی»و « دیوان خواجوی کرمانی»، «دمنه

و « التکواریخ  جکامع »، «الحیوان منافع»های مهم مکتب ایلخانی،  از کتاب«: 2»ی  گزینه

تکوان نکام    ی ابوسعیدی یا دیموت( را مکی  )معروف به شاهنامه« ی فردوسی شاهنامه»

 برد.

التریککاق »تککوان بککه  هککای بازمانککده از عصککر عباسککیان، مککی  کتککاباز «: 4»ی  گزینککه

 اشاره نمود.« مقامات حریری»و « دیسقوریدوس

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

 )شیدا نجفی( «1» ي گزينه -12

 (22ی  صفحه ،1هنر در تاریخ  )سیر

دو سوی آن، تیکانس  دار  های بال های فراز طاق بستان تصاویر فرشته برجسته در نقش

 خاصی با آثار مسیحی رومی دارند.

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

 )مینا دامغانیان( «1»ي گزينه -13

 (29ی  )آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه

تکوان بکرای آن    ها را می ی صفوی، این ویژگی ی دقیق آثار مکتب تبریز دوره با مطالعه

ای تصویر با دقت و ظرافت بسیار نقاشی شده اسکت؛ فضکای   ه برشمرد: تمامی قسمت

انکد؛   هکا بسکیار درخشکان و متنکوع     تصویر شکوهمند، سرورانریز و فکرا  اسکت؛ رنک    

انکد؛ هکر تصکویر،     انریکز و شکاعرانه   ها خیال گیری از رن  طال فراوان است؛ صحنه بهره

ها از پوشاک  ا و کالهه ها، عمامه گیرد؛ در ترسیم جامه ی کتاب را فرا می تمامی صفحه

هکای ایکن مکتکب،     معمول مردم همان دوره استفاده شده است )از مشخصکات نرکاره  

هکا   ی کوچ  قرمز رنری است ککه بکر روی عمامکه    وجود عالمت یا شکلی شبیه میله

بندی و حالت کلی تصاویر بر حسب موضوع داسکتان تغییکر    نقش شده است(، ترکیب

های کوهستانی توجه ویژه شده اسکت و   وص صحنهکند، به مناظر طبیعی، به خص می

 اند.  ها و گیاهان، بسیار ظریف و زیبا آراسته شده اندازها با گل چشم

 

 نژاد( )هدی زابلی «4»ي گزينه -14

 (15ی  )آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه

ی فارسکی   ی مصکور بکر جکای مانکده از عهکد ایلخکانی، ترجمکه        تکرین نسکخه   قدیمی

خکان در مراغکه    هک .ق( است ککه بکه دسکتور غکازان     9۵6ختیشوع )ب الحیوان ابن منافع

کتاب مقامات حریری متعلق به مکتکب  « 1»ی تدوین شد. باید توجه داشت که گزینه

 عباسی است و نه مکتب ایلخانی.

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

 )مونا محمدیاری( «4»ي گزينه -15

 (12ی  و تاریخ هنر ایران، صفحه 77ی  ، صفحه1)سیر هنر در تاریخ 

 شکهر  خکدای  برای اینشوشیناک گال( ناپیرشا )اونتاش اونتاش معبد چغازنبیل توسط

 است. شده ساخته شوش

 .شود می محسوب ایرانی بنای ترین کهن و جهان خشتی بنای ترین چغازنبیل، بزرگ

 ی پیشکرفته  فنکون  رب تکیه با معماری ایران در بار اولین برای چنین هم معبد در این

 ورودی قسکمت در  در آن بکر  عکالوه  اسکت.  شده استفاده برای تزئین کاشی از لعاب

 اولکین  را آن بتکوان  شاید که کار رفته به ای مات شیشه باری  های میله ردیف معبد،

 بکا  بنکا  ایکن  چکوبی  درهکای  .آورد حسکاب  به جهان معماری تاریخ در کاربرد شیشه

 ی بکه شکیوه   و مختلکف  نقکوش  قالب در عاج و نقره ، طال،شیشه های از تکه تزئیناتی

 .بود شده پوشیده معرق

سکاختمانی آن از آجرهکای    تزئینکات  از طبقه است که بخشی ۸بنای چغازنبیل، برج 

 قبکل  سال 077 م )حدود.ق 12۸7به  آن تقریبی شده است و قدمت تشکیل دار لعاب

 یونسککو بکه عنکوان    سکوی  از اثر این .گردد می باز هخامنشی( شاهنشاهی ی سلطه از

 رسیده است. ثبت به جهانی فرهنری میراث مفاخر از یکی

 های منقوش و رنری متعلق به تمدن ماد است اولین سفالینه

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

 )احمد رضایی( «0»ي گزينه -16

 (12و  12ی  ها ، صفحه1)سیر هنر در تاریخ 

قبل از میالد تمدنی پر رونق در جنوب شرقی ایران )کرمان، شهداد، ی سوم  در هزاره

تر و تبکادالت   رودان کم تآه یحیی و تمدن دشت لوت( پدید آمد که ارتباطش با میان

های بلخ جنوبی یا شکمال افغانسکتان و شکمال شکرق      اش با محدوده فرهنری و هنری

 تر است.   فالت ایران بیش
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بکا نقکش فکردی    « پرچم مسی شکهداد »ده از این دوران ترین اثر به دست آم برجسته

ی  باشد. این درفش، اولین پرچم شناسایی شکده  نشسته بر تخت با مناظر پیرامون می

ح  شده که مربکوه  « ی باران درخواست آب از الهه»ایرانی است و بر روی آن نقش 

 ی شهداد کرمان است. به منطقه

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

 عالی( )درناز وظیفه «4»ي گزينه -17

 (17و  11های   )آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران، صفحه

 ی مرحلکه  وارد خکط  شکیرازی  مقلکه  ابکن  بکه  با ظهور محمدبن علی فارسی معکروف 

 سته اقالم به مشهور توقیع و رقاع نسخ، ثلچ، ریحان، و محقق خطوه و شد جدیدی

 آمد. پدید

 ها و قرآن از بسیاری پس آن از و درآورد قاعده به را و محقق رقاع ،نسخ خطوه وی

 .کرد وضع نیز را خط کلی ی دوازده قاعده شد. وی نوشته نسخ ها به کتاب

بواب، بر اساس قواعد هندسی و دوازده قاعده، اقالم سکته    بن هالل معروف به ابن علی

ال بخشکید. یکاقوت مستعصکمی بکا     داد و خط ریحانی را کمک   تر جلوه  را زیباتر و روان

 جدیت و ابتکار، اقالم سته را ترویج کرد و خط نسخ و ثلچ را به مقامی واال رساند.

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

 )ارغوان عبدالملکی( «3»ي گزينه -18

 هنر اسالمی ایران( -منابع آزاد)

های شکیوه   عباسی بود، ولی ویژگی الحسینی )افضل تونی( از پیروان مکتب رضا  افضل

پیکر،  های ت  کرد. عالوه بر نراره آمیز دنبال می و اسلوب کار استاد را به طرزی اغراق

 های غنی از او به جای مانده است.  های موزون و رن  بندی تصاویری با ترکیب

 المعارف هنر، پاکباز( )دایرة

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

 )ارغوان عبدالملکی( «3»ي گزينه -19

 (72و  15ی  ها )هنر و ادب فارسی، صفحه

برای اییاد ی زبان )محتوا( استوار است.  ی زبان )صورت( و شعر بر درونه نظم بر برونه

 شود. ، از تمام امکانات غیر معنایی زبان استفاده می«نظم»کیفیت ادبی 

ای برد. شکعر   توان چنین استفاده از شعر نمیی زبانی کرد، اما  توان استفاده از نظم می

 کند.  خلقت ادبی را از طریق دخل و تصرف در عالم معنا شروع می

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

 (59 -)خارج از کشور  «0»ي گزينه -21

 هنر ایران باستان( -آزاد  )منابع

ر به فکرد دوران باسکتان در ایکران    معبد آناهیتا واقع در کنراور یکی از بناهای منحص

ای را متحیر  کار رفته در این بنای سنری هر بازدیدکنندهه های ب عظمت ستوناست. 

قطکر   انکدازد.  گاه به یاد تخت جمشید یکا بنکای پارسکه در فکارس مکی     آکرده و ناخود

ولکی از لحکاظ    ،های تخت جمشکید  کار رفته در این بنا چند برابر ستون ههای ب ستون

معماری این معبد را به خاطر قرارگیکری بکر روی    .ها است تر از آن ع بسیار کوتاهارتفا

ای مرتفککع و داشککتن پلکککان ورودی دوطرفککه، تقلیککدی از معمککاری پارسککه یککا   صککفه

 دانند. جمشید می تخت

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

 )حمیده ترابی( «0»ي گزينه -21

 (92ی   یران، صفحه)آشنایی با صنایع دستی ا

 تعریف شده است.  « 2»ی  ، شکست بوده که در گزینه«ر  سن »ی  نام دیرر پدیده

هکای متنکوع و ثکابتی     هکا رنک    ها با توجه به عناصر موجود در آن سن «: 1»ی گزینه

هستند و نیازی به رن  زدن ندارند، تنها گاهی، « خودرن »دارند. آثار هنری سنری 

آلودگی با مواد مختلف، کدر خواهند شد که با سایش سطحی،  با توجه به فرسایش و

 یابند.  شفافیت و درخشندگی خود را باز می

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

 )ارغوان عبدالملکی( «1»ي گزينه -22

 هنر اسالمی ایران( -)منابع آزاد

 جای به خود از آثاری پرمهارت، قلمی و قوی دستی با سادگی، رضا عباسی در نهایت

 خکود  به عباسی نداشت. توجه رضا سابقه ایران نقاشی در این از پیش تا که گذاشته

 سکرزندگی  و ظرافکت  وی آثار شاخص اوست. ویژگی اطراف فضای از تر بیش انسان،

 .است خطوه

ی تیموری اولین هنرمند ایرانی است ککه در   قلم نقاش دوره محمد سیاه«: 3»ی گزینه

 نمایی زده است. دست به کژ آثار خود

ی مکتب اصفهان )صفویه( اسکت ککه    مصور از نقاشان برجسته آقامحمد «: 4»ی گزینه

شکود. وی   نمایی در آثارش دیده می پردازی و استفاده از عمق تحت تثثیر غرب، منظره

 کرد. تر روی مضامین چوپانی و مناظر روستایی کار می خصوصاً بیش

 کباز( المعارف هنر، پا )دایرة

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

 )علی عزیزی( «4»ي گزينه -23

 (25ی    صفحهآشنایی با صنایع دستی ایران، )
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تکر در شککل مسکتطیل و     سازی( به صورت تخکت و بکیش   ای )خیالی خانه نقاشی قهوه

به سایر آثکار  ی آن نسبت  های مهم این هنر بزرگی اندازه شود. از ویژگی مربع اجرا می

چنین از ساخت و ساز  های روغنی است. هم طراحی و نقاشی سنتی و استفاده از رن 

سازی در این  تری نسبت به نرارگری، تذهیب و گل و مرغ برخوردار بوده و حاشیه کم

 هنر مرسوم نیست.

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

 )ارغوان عبدالملکی( «4»ي گزينه -24

 هنر ایران باستان( -نابع آزاد )م

ی عراق کنونی سکاخته شکد. ایکن     ی سوم میالدی در منطقه کا  هترا در حدود سده

تکرین   رفکت. بکیش   شهر به عنوان آخرین مرز میان امآراتوری ایران و روم به شمار می

رومی بر معماری اشککانی در ایکن بنکا دیکده      -های تثثیرگذاری معماری یونانی نشانه

ر  بکرای تکزئین دیوارهکا     های انسانی در حالکت تمکام   در این کا  از صورت  شود. می

هکای مهکم موجکود در ایکن      استفاده شده است. پرستشراه خورشید از جمله قسکمت 

 های هخامنشی دارد. میموعه است که طرحی شبیه به آتشراه

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

 بافی( )حسام دارایی «3»ي گزينه -25

 (21ی  )آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه

و « دستیابی بکه گنبکد روی گوشکواره   »ی معماری یکی  دو کار مهم پارتیان در زمینه

 است.  « دار تکوین ایوان طاق»دیرری 

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

 )پروین ناهیدی( «0»ي گزينه -26

 (11ی    )هنر و ادب فارسی، صفحه

های عاشقانه و عارفانه ککاربردی نکدارد. قصکیده در مکدح و      ن صیده برای بیان داستاق

 رود. کار می وصف به

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

 )مریم فرحزادی( «1»ي زينهگ -27

 هنر ایران باستان( -)منابع آزاد

گکوش را بکه مکدد     ی چهکار  ی ساختن گنبد مدور بر پایکه  ایرانیان نخستین بار مسثله

 المعارف هنر، پاکباز( حل کردند. )دایرة« سِکُنج»عنصر 

 )نوید میرصادقی( «1»ي گزينه -28

 هنر ایران( -)منابع آزاد

 یهمکان موضکوع   نیک هسکت و ا  زیقابل پرستش ن باستی، هرچه زانیبنابر اعتقاد مانو

 ی فکه یظگردد. و یتر شیب ینئیتز یها جنبه یدارا یرانیا یست که باعچ شد نرارگرا

و عشق و  دیجلب نما ،بود که توجه را به عالم باالتر نیا انیدر دوران مانو یهنر نقاش

نفرت  یادیا یکیتار یها سازد و نسبت به زاده جهفرزندان نور متو یرا به سو شیستا

. در افکت ی اریبس، رواج انیمانو یمذهب یهادر کتاب« بیتذه» ل،یدل نیبه هم .دینما

. آمکد  یبکه حسکاب مک    ییآزاد کردن نور و روشنا شیاز نما یا صحنه ب،یتذه قتیحق

 فادهاسکت  ،نور در آثار خود از فلکزات گرانبهکا چکون طکال و نقکره      شینما یبرا انیمانو

 یو نقره که به فراوانک  دیزرد، سف یچون طال ییکردند. به کار بردن فلزات گرانبها یم

 یادامکه  ،دیک متکداول گرد  یاسکالم  یهکا  بیدر تذه نیچن و هم یرانیا یها یدر نقاش

 (۸ی  . )کارگاه نرارگری، صفحهاست انیسنت هنر مانو میمستق

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

 )زویا توانگر( «0»ي زينهگ -29

 (72تا  12ی  ها )آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه

هکا بکا    ی آنها در اقلیم گرم و خش ، هماهنری معمکار  از خصوصیات طرح کلی خانه

های عمیکق و پکر سکایه در     توان از اییاد حیاه اقلیم منطقه است. به عنوان نمونه می

هکای قوسکی و گنبکدی     میان بنا، قرار دادن حوض و باغچه در حیاه و استفاده از فرم

 در سقف بنا نام برد.  

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي زينهگ -31

 (12ی  ، صفحه1و سیر هنر در تاریخ  9ی  )تاریخ هنر ایران، صفحه

شهداد،   ی سوم قبل از میالد، تمدنی پر رونق در جنوب شرقی ایران )کرمان، در هزاره

تر و تبکادالت   رودان کم تآه یحیی و تمدن دشت لوت( پدید آمد که ارتباطش با میان

ا شکمال افغانسکتان و شکمال شکرق     های بلخ جنوبی ی اش با محدوده فرهنری و هنری

خطکوه   هکای قرمکز رنک ،     تر است. این منطقه، بکا وجکود سکفالینه    فالت ایران، بیش

انریز در کنار هکم   های شرفت ای، کاربرد متنوع سن  صابون و مقبره تصویری و نشانه

اسکت.  « پکرچم شکهداد  »های با ارزش در این مکان  شناخته شده است. از جمله یافته

ی مارلی  به دسکت   کر است، مصنوعات ساخته شده از طال و نقره از منطقهالزم به ذ

 خواهد بود.    «3»ی  ی صحیح گزینه تنها گزینه  اند. با این توضیحات، آمده
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 رياضيعمومي درك 

 

 )رحمت مشیّدی( «3»ي گزينه -31

 )معادله(

a b (a b)(a b)     2 2 97 97 

برابر عددی اول باشد، یکی از آن  عددی اول است و اگر ضرب دو عدد 60نکته: عدد 

 باشد. می 60و دیرری  1اعداد 

a b
a a

a b

 
    

 

1 98
2 98 49

97 2
 

aتر  عدد کوچ  b b b      1 49 1 48 

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

 )حمیده ترابی( «0»ي گزينه -32

 )نسبت و تناسب(

a b  736 

a b a b a b     
3 5 6 5 5
6 6 3 6 3
 

b b
b b


   

5 5 3
736 736

3 3
 

b b a      
8 5

736 276 276 460
3 3
 

   1 8 4 aارقام میموع13 b    460 276 184 

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

 )حمیده ترابی( «1»ي گزينه -33

 هوش( -)دنباله

ی دوم و سوم، چهکار   ها را حساب کنیم. در آرایه هخواهیم تعداد صفرهای توپر آرای می

آوریم و به همین صورت مراحل  ی اول به حساب می صفر وجود دارد که آن را مرحله

 دست آوریم. نویسیم تا الروی دنباله را به بعدی را می

( , ) 2 3 1  ی اول مرحله4

( , ) 4 5 2  ی دوم مرحله4

( n , n ) n  2 2 1  امnی  مرحله4

 9 4  ام16ی  مرحله36

 )کیوان موقوفه( «3»ي گزينه -34

 )درصد(

x x x 
25 125
100 100

 

xتومان x


   
125 100 75000

75000 60000
100 125

 

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

 محمدنژاد()سجاد  «3»ي گزينه -35

 هوش( -)معادله

رقم 9 1  عدد ی  رقمی 9:9

رقم 90 2  عدد دو رقمی90: 180

xرقم x 3 3:xعدد سه رقمی 

 

x x x      9 180 3 912 3 723 241 

....رقمی عدد سه241    100 101 102 340 

ی فرد مد نظر است، جواب  صفحه دارد و چون صفحات با شماره340پس این کتاب 

  باشد. می170

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

 اصفهانی( )سارا حسنی «0»ي هگزين -36

 )نسبت و تناسب(

نفکر   3ی ککار را   مانده ماند؛ یعنی باقی روز باقی می ۵روز،  12روز از 4پس از گذشت 

خکواهیم   ها اضافه شده اسکت؛ یعنکی مکی    دهند. حال دو نفر به آن روز انیام می ۵در 

 دهند. نفر در چند روز انیام می ۸ی کار را  مانده بدانیم باقی

 سب معکوس:تنا

3روز  نفر8

 نفرx5روز

xروز x /    
24

24 5 4 8
5

 

/پس کل کار در  / 4 4 8 8  .شود روز انیام می 8

0/خواهیم بدانیم  حال می  .روز چند ساعت است8

 تناسب مستقیم:

ساعت
/ x

1 24

0 8
 روز

xساعت / /   24 0 8 19 2 19 
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2 7 4 7 14 73 7

 (51 -)سراسری «0»ي گزينه -37

 )هوش(

 18االضکالع تشککیل شکود.    تواند از شش مثلکچ متسکاوی   ضلعی منتظم می هر شش

ضکلعی منکتظم    شکش  3شود که تشکیل االضالع در شکل مشاهده می مثلچ متساوی

 5ضلعی منتظم هکم ککه در شککل داریکم، بنکابراین در میمکوع       دهند و دو شش می

 توانیم بسازیم. ضلعی منتظم می شش

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

 (علی آقاجانپور) «1»ي گزينه -38

 )محاسبات عددی(

 پذیرند. بخش 0عدد دو رقمی بر  13


........... و 98


و  28


و  21


14

 

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

 (علی آقاجانپور) «0»ي گزينه -39

 )تناسب(

x y z
  

12
2 3 4 5
 

x

y

z














24
5
36
5
48
5

 

x y
/

z




   

24 36
60 55 5 1 25

48 48 4
5

 

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

 )سجاد محمدنژاد( « 0»ي گزينه -41

 )محاسبات عددی(

چون قرار است تنها ی  جفت کفش داشته باشیم ابتدا ی  جفت کفکش را انتخکاب   

 گذاریم. کرده و کنار می
 

 
 

5
5

1
 

حاال از بین چهار جفت کفش، دو لنره کفش باید انتخاب کنکیم ککه جفکت نباشکند     

جفت کفش را انتخاب ککرده و سکآس از هکر ککدام، یک  لنرکه کفکش         2پس ابتدا

 کنیم. انتخاب می

   
   

   

4 2 2
24

2 1 1
 

 5 24  جواب آخر120

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

 (بهنام عاطفی) «4»ي گزينه -41

 )هوش هندسی(

آوریم و  نکته: هر مربعی ی  نوع مستطیل است. پس مربع را مستطیل به حساب می

 تا است. 18ها همان در نتییه تعداد مستطیل

  6مستطیل ی  بخشی: 

  7مستطیل دو بخشی:

   2مستطیل سه بخشی:

  2مستطیل چهار بخشی:

  1مستطیل شش بخشی:

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

 )زهرا دهقانی( «3»ي گزينه -42

 )محاسبات عددی(

       
 
        

20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50

 

8 2تکرار رقم 

  3تکرار رقم 5

  4تکرار رقم 8

  ۸تکرار رقم 1

3 9تکرار رقم 

3۵تکرار رقم 

( ) ( ) ( ) ( )      2 8 3 5 4 8 5 1 

( ) ( )    6 3 8 3 110 

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

 )بهاره صادقین( «1»ي گزينه -43

 (ها )رادیکال

2 20 4 5 

90 3 10 

5 160 20 10 

( )    
  

  

10 2 20 90 5 160 24 10 4 5 4 6 10 5
4

6 10 5 6 10 5 6 10 5
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 )مهرنوش گلدوست( «0»ي گزينه -44

 )نسبت و تناسب(

 بر طبق اطالعات مسثله:

 

  کارگر کارمند میموع

 مرد 39 ۸4 67

 زن 12 4۵ 97

 میموع 4۵ 172 1۸7

 

  
3

150 90
5

 رسنل مردتعداد پ 

  150 90  تعداد پرسنل زن 60

  
4

60 48
5

 تعداد کارمندان زن 

  60 48  تعداد کارگران زن 12

  12 3  تعداد کارگران مرد 36

  90 36  تعداد کارمندان مرد 54

  54 48  تعداد کل کارمندان 102

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

 )رحمت مشیّدی( « 3»ي گزينه -45

 )معادله(

xسهم نفر اول 

y سهم نفر دوم 

zسهم نفر سوم 

 کنیم جایرذاری میxرا برحسب zوyمتغیرهای 

x z z x    12 12 

y x  15 

x y z

x (x ) (x )

  


    

1098
15 12 1098

 

x x x      
1125

3 27 1098 3 1125 375
3 

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

 (51 -)سراسری «4»ي گزينه -46

 )محاسبات عددی(

سؤال را از آخرین رقم )یعنی رقم یکان( به اولین رقم )یعنی رقم یککان هکزار( حکل    

 کنیم. می

 

 

 

 aعدد مورد نظر و 8381 a    8 8 

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

 ()بهنام عاطفی «0»ي گزينه -47

 ی درجه اول( )معادله

xسن فرزند  

yسن پدر  

x

x y

(x ) y x x x

y x y





        

  
12

4
3 6 6 3 18 4 6 12

4 48

 

:  48 12  تفاضل سن پدر از سن پسر36

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

 (مشیّدی)رحمت  «0»ي گزينه -48

 اول( ی درجه )معادله

xترین نمره کم  

x (x / ) (x / ) (x / ) (x / )
/

       
 

1 2 2 4 3 6 4 8
17 4

5

x x x     5 12 87 5 75 15 

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

 )کیوان موقوفه( « 4»ي گزينه -49

 )توان(

   4336 3 7 2 

3توان فرد دارند پس باید در  7و  3عددهای  ضرب شوند تا توان آنهکا زوج   7

 شده و کل عدد، مربع کامل شود. 

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

 )محمدجواد ابراهیمی( «3»ي گزينه -51

 )درصد(

 

381a

531





493
17

51
33a

2a



8
86

8a
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Lit mLit 

40
1 400

100
 

mL mL mL 1000 400 600 

 لیتر باقی مانده است. میلی 977لیتر مصرف شده و  میلی 477در نتییه 

mL mL  
20

600 120
100

 ی رن  مانده درصد از باقی27

mL

mL x


400 2
120
  

x / m  
240

0 6
400

 

/ m

m
  

0 6 1
100 20

3 5
 

 ترسيم فني

 

 )مجید عسگری( «3»ي گزينه -51

 ط و صفحه()خ

طکور   اگر محل برخورد ظاهری خط با صفحه در یکی از دو تصویر را به تصویر دیرر به

را قطع کند و محل برخورد را   های متناظر به آن عمودی طوری انتقال دهید که ضلع

دیرر وصل کنید و این خط از روی خط داده شده عبور نماید، معرف متقکاطع   به ی 

 بودن خط با صفحه است.  

 

 

 

 

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

 (25 -سراسری ) «3»ي گزينه -52

 ی مثلث( )هندسه

 ABDباشکد و چکون مثلکچ    درجکه مکی   180میموع زوایکای داخلکی یک  مثلکچ    

D̂الساقین است، پس متساوی   باشد.  می 10



 

 

 

 

 

B̂ ( )     1 180 10 10 180 20 160 

ی  ، زاویکه B̂2و B̂1السکاقین اسکت و میمکوع     یک  مثلکچ متسکاوی    BCDمثلچ

 دهند. تشکیل می 180صفحه برابر نیم

 

 



ˆ ˆ ˆB B D     2 2 2180 160 20 20 

ˆ ˆC ( ) C    180 20 20 140 

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

 (زهرا دهقانی) «1»ي  گزينه -53

 نما( )رسم سه

 

 

 

 

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

 (حمیدرضا مظاهری) «0»ي  گزينه -54

 )خط و صفحه(

ی تصکویر دیرکر    با دو صفحه رو است و ی تصویر روبه خط جبهی فقط موازی با صفحه

ی تصکویر   ی تصویر افقی، خط منتصکب بکر صکفحه    سازد. خط قائم بر صفحه زاویه می

 ی تصویر جانبی عمود است. رو و خط مواجه بر صفحه روبه

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

 )زهرا دهقانی( «1»ي گزينه -55

 ی چندضلعی( )هندسه

 بع(ی هر ضلع )مر اندازه


32

2
16

                          

 22  Sمربع 4

   8 8 4  های شکل تعداد مربع 32

160
A

B

D

10

10

C
B

D

20

20

1
2

1
2

A
B C

D

 محیط

 ی محیط تشکیل دهندهتعداد اضالع 

V

H
x

c

a

b

c

a

b

D

D
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 )علیرضا کالنتری( «4»ي گزينه -56

 هرم( -)شناخت احجام

 االضالع ارتفاع، میانه و نیمسازها یکی هستند.  لچ متساویدانیم که در مث می

کنیم این سه ارتفاع )میانه، نیمسکاز(   فرض می

کننکد. طکول    قطکع   Oی دیرر را در نقطه ی 

کنکیم. در مثلکچ    فرض مکی  aیال هرم را برابر 

AOB  :داریم 

AO BO 

a
AB a AH , AH AO

a a
AO AH

    

    

3
2 2

2 2
23 3 3

 

تکوانیم   را مکی  OBو  OCنیکز اضکالع    BOCو  AOCهکای   طور مشابه در مثلچ به

ها نیز  ی آن محاسبه کنیم که اندازه
a

3
  شود. می 

a
a (OA) a ( ) a    2 2 2 2 2

33
 ارتفاع هرم

مساحت قاعدهارتفاع 
1
3

 حیم هرم

a a a
   

2 31 3 2 2
3 4 123

 

a
( ) 3

3
حیم مکعب

a
 

3
aطول یال مکعب  طول قطر مکعب 

a a
( )

a a
   

3
3

3 3
12 43 3 3
3 6 62 2

12 12

 

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

 )فرهاد باقری( «4»ي گزينه -57

 ط و صفحه()خ

هکا   کدام از آن چنین عمود بر هیچ ی  از صفحات تصویر و هم خطی که موازی با هیچ

 نباشد، خط غیر خاص نام دارد.

 

 

 

 

 (محمدامین امیریان) «3»ي  گزينه -58

 ی احجام( )هندسه

ها، دو قطعه برابر نیستند. بنابراین برش مکورد نظکر بکه صکورت زیکر       با توجه به گزینه

 ت است از است و پاسخ عبار

abcمستطیل حیم مکعب 

ab abc
c   

1
3 2 6

 حیم هرم

 



1
16

1 51
6

  

 آید: ی مقابل به دست می ای( از رابطه یادآوری: حیم هرم )با هر قاعده

Vقاعده ارتفاع S
1
3

 

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

 )مهرنوش گلدوست( «0»ي گزينه -59

 نما( )رسم سه

 

 

 

 

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

 (59 -)سراسری «3»ي گزينه -61

 )ابزار و تجهیزات(

شود، باید آن را روی دیوار به نحوی که سکر آن بکه     در صورتی که از تی استفاده نمی

مت پایین باشد، آویزان نمود تا از کج شدن احتمالی آن جلکوگیری شکود. پکس از    س

 کش تی را در جلد مخصوص خود قرار داد.  اتمام کار باید خط

توانند درست باشند، اما منظکور طکراح از ایکن سکؤال      هر دو می« 3»و «2»های گزینه

 بوده است.« 3»ی تر گزینه بیش

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

 )رحمت مشیّدی( «4»ي گزينه -61

 ی چندضلعی( )هندسه

 ارتفاع مثلچ است.   OAB،OMاالضالع در مثلچ متساوی

 خط غیر خاص 

 ی قائم صفحه 

 ی منتصب صفحه 

 حیم مکعب

 حیم هرم

 

A

B C

H 

O

H

H

30

30
a

c

b

 حیم هرم

 حیم مکعب بدون هرم
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 ضلع مثلچ است.   OMN،OMاالضالع در مثلچ متساوی

 

 

AB a 

a
MN OM


   

3 4 3 3
6

2 2
 

ضلعی حاصل مساحت شش
(MN) ( )

( )   
2 23 6 3

6 6 54 3
4 4

 

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

 (فر محسن مختاری) «0»ي  گزينه -62

 ابزار و تجهیزات( -162ی  کشی، صفحه )ترسیم فنی و نقشه

شود و سطح آن باید  های اولیه استفاده می و طرحکاغذ پوستی برای کارهای تمرینی 

ی کافی زبر باشد که مداد به خوبی روی آن اثر برذارد و در موقع پاک کردن  به اندازه

 اثر خط مداد روی آن باقی نماند. 

بکرداری   برداری و طرح برداشتن مناسب است و برای نسخه کاغذهای کال  برای کآی

د نیککز کککاربرد دارنککد. از خصوصککیات ایککن کاغککذ  بککا دسککتراه چککاپ و تکثیککر اوزالیکک

 پذیری اشتباهات ترسیمی مرکبی با کشیدن تیغ است.  تصحیح

تکر و   کاغذ سفید پرکاربردترین کاغذ است ککه هکر چکه وزن آن بکاالتر باشکد ضکخیم      

 شود.  تر می تر شده و سطح آن کاغذ برای کارهای ترسیمی مناسب مقاوم

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

 )فرهاد باقری( «0»ي زينهگ -63

 نما( )رسم سه

 

 

 

 

 

 

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

 (حمیدرضا مظاهری) «4»ي  گزينه -64

 )خط و صفحه(

ی  های بکاالیی و پکایینی از نکوع صکفحه     با توجه به دو نمای داده شده از مکعب، وجه

 های قائم هستند.  وع صفحههای جانبی مکعب از ن افقی و وجه

 )حمیدرضا سجودی( «1»ي گزينه -65

 ی چندضلعی( )هندسه

(AE BC) AB (x )
: S

   
 1

2 2
2 2

 ABCEمساحت ذوزنقه 

(x )cm  22 

ED DC (AD AE) DC
: S

  
 2 2 2

 EDCمساحت مثلچ 

( x)
( x) cm

 
   22 2

2
2

 

 باشد: می EDCدو برابر مساحت مثلچ ABCEمساحت ذوزنقه

S S (x ) ( x)

x x x x cm

    

       

1 22 2 2 2

2
2 4 2 3 2

3

 

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

 )محمدامین امیریان( «4»ي گزينه -66

 )ابزار و تجهیزات(

گیکری و   امکا منحصکراً مخکتص انکدازه    کشکی مکدرج اسکت،     اشکل خکط  «: 1»ی گزینه

 کشی یا برش کاغذ. گذاری و نه خط اندازه

های دیرری نیز وجکود   شکل است اما فرم ی اشل معموالً مثلچ فرم تیغه«: 2»ی گزینه

 های متفاوت و بسیار دقیق است.   لبه با مقیاس 9دارد. این فرم دارای 

ی  جسم )معموالً یک  بنکا( را    های واقعی این وسیله در حقیقت اندازه«: 3»ی گزینه

 ی آن را بر روی کاغذ رسم کرد.  کند تا بتوان نقشه های معینی کوچ  می به نسبت

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

 )محمدامین امیریان( «3»ي گزينه -67

 ی احجام( )هندسه

مطابق شکل برای رسیدن به هکرم مطلکوب بکه    

نیکاز    ی بکرش مشکابه صکفحه    صکفحه  4حداقل

داریم؛ یعنی صکفحاتی ککه از سکه رمس مکعکب     

ها دو به دو بر یک  یکال قکرار     گذرند و رمس می

 دارند. 

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

 )بهاره صادقین(  «1»ي گزينه -68

 ی چندضلعی( )هندسه
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 باشد. احد میو8ضلع مربع برابر

ABC
S 


 
8 8

32
2

 

OBC
S 


 
8 4

16
2

 

 

OBCABC
S S S     32 16  هاشورخورده16

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

 )فرهاد باقری( «3»ي گزينه -69

 )ابزار و تجهیزات(

لی مشابه شکل دیرر توان شک نرار ابزاری است که به کم  آن می پانتوگراف یا مشابه

 ترسیم کرد.  

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

 (حمیدرضا مظاهری) «3»ي  گزينه -71

 )خط و صفحه(

A( , , )5 8 4 

B( , , )9 8 12 

ها برابکر   های آن ها و ارتفاع رابر هستند ولی طولدارای بُعدهای ب Bو Aی دو نقطه

 Bو Aی ی روبه روی تصویر است. دو نقطه ی آن از صفحه ، فاصله نیست. بُعد نقطه

بکا   ABروی تصویر هسکتند و بنکابراین خکط    ی روبه های برابر از صفحه دارای فاصله

 باشد. روی تصویر موازی می ی روبه صفحه

 

 خالقيت تصويري و تجسمي

 

 فر( )سعید خجسته «4»ي گزينه -71

 (71ی  بانی هنرهای تجسمی، صفحه)م

در آثار نقاشان امآرسیونیست خط فاقد صراحت است و از ثبات و پایکداری برخکوردار   

شکود و   تکری دیکده مکی    یشنیست. در آثار اکسآرسیونیستی خط با اغراق و صراحت ب

گکر   گذارد. در آثار انتزاعی، خطکوه نمکایش   ی انرژی بصری خود را به نمایش می همه

 ها در ساختار بصری و هندسی آثار کامالً مشهود است. اشیاء نیستند اما نقش آن

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي زينهگ -72

 درک تصویر( -)منابع آزاد

اسکت ککه در آن،    یحکالت ( Comfort Zoneی راحتکی یکا ککنج راحتکی )     محدوده

ذیری، شرایط ثابت خود را پ کند که با عدم ریس  عملکرد فرد خنثی بوده و سعی می

های ترقی( به سمت بکاال را ارهه   های نردبان )پله در این تصویر نیز، فرد پله .حفظ کند

 دارد. آن، خود را در کنج راحتی، گرم نره می کرده و با آتش حاصل از سوختن

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

 )مهشاد رضاییان( «4»ي زينهگ -73

 درک تصویر( -)منابع آزاد

از کشور ژاپن است. تغییر فرم سازه برای « محیط زیست»پوستر داده شده با موضوع 

 ت.گر احترام به محیط زیست اس حفظِ درخت، نشان

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

 کاخکی( )فرزانه امیریان «3»ي گزينه -74

 (22ی  )مبانی هنرهای تجسمی، صفحه

هکای   ترین عامل نمایش احیام است و نورپردازی مایل، به جهت اییاد سایه نور، مهم

 مکوالً از ایکن جهکت ککه مع   دهکد.   ی نقوش برجسته را نشان می مناسب، بهترین جلوه

شوند، توجه بکه   پردازی ساخته می ها بدون رن  ها و نقش برجسته بسیاری از میسمه

هکایی ککه در اثکر     و اییکاد سکایه   ها ها و فرورفتری برجستری ،میزان تیرگی و روشنی

 .گیرد قابل اهمیت است ها شکل می تابش نور بر روی آن

 ه در فضکای آزاد و در هایی کک  برجسته ها و یا نقش این موضوع به خصوص در میسمه

اثر گردش آفتاب  های واقعی که بر معرض نور خورشید قرار دارند به دلیل وجود سایه

 .دارداهمیت  ،افتد به روی سطح میاور یا بر زمینه می

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

 )احمد رضایی( «1»ي زينهگ -75

 فنون بصری( -منابع آزاد)

تر، در خکالف جهکت سکایرین، جزئیکات ظریکف را       ظر، دو فرم بزرگدر تصویر مورد ن

ها ساده هستند. بنابراین تباین در بافت و جهت  دهند در حالی که سایر فرم نشان می

 کنیم. )اصول فرم و طرح، وسیوس وُن ( را مشاهده می

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

 خکی(کا )فرزانه امیریان «4»ي گزينه -76

 (79ی  )مبانی هنرهای تجسمی، صفحه

 

 ارتفاع   بُعد   طول
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در تصویر داده شده که اثر بهیت صدر است، شاهد تعادل غیرقرینکه هسکتیم. توجکه    

بنکدی تصکویر اسکت، پکس      داشته باشکید منظکور از نظکام تصکویری، همکان ترکیکب      

 شود. تنها با توجه به صورت سؤال، حذف می« 3» ی گزینه

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

 بافی( )حسام دارایی «0»ي زينهگ -77

 (درک تصویر -منابع آزاد)

که در تصکویر مقابکل   « نماد صلح»ها در کنار هم به شکل  در تصویر مورد نظر، دست

 اند. کنید، درآمده مشاهده می

 

 

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

 )مهشاد رضاییان( «1»ي زينهگ -78

 (22ی  رهای تجسمی، صفحهمبانی هن)

ماتیسکتی اثکر ککازیمیر مکالویچ اسکت. وی ککه از        ترکیبی سوپره« سفید روی سفید»

ی اشککال   ماتیسم اسکت، سکعی داشکت جکوهره     پیشرامان هنر انتزاعی و مبدع سوپره

های خالص بکه نمکایش برکذارد. در     های هندسی با رن  طبیعت را در سطوح و شکل

عنوان ی  شکل خالص درنظر گرفته شده است. وی  ربع بهاین اثر مربع به روی بوم م

ترین شکل هندسی یعنی مربع را برگزیکد.   زواید پیشین، سادهبرای جدا کردن هنر از 

هکا، رنک  نیکز بکه      های هندسی دیرری را آزمود. در این تیربه او بعداً به تدریج شکل

ی سکفید   کار گرفته شد. سرانیام مالویچ به مربع اریب بر زمینه عنوان عنصری ناب به

 رسید و آن را غایت خلوص هنری دانست.

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

 کاخکی( )فرزانه امیریان «1»ي گزينه -79

 (شناسی سبک -منابع آزاد)

، هنرمند مکتب پکاریس از جملکه هنرمنکدانی اسکت ککه بکر روی       «هانس هارتون »

هکای مکوزون    هایش نوعی تندنراری با خکط  کرد. او در نقاشی ی قلم کار میآنحرکات 

نظر بصری یادآور نقاشیخط است را دنبال کرده است.  ی رن  شده، که از روی زمینه

او هنرمندی تیریدگر است و از نخستین نقاشانی است که از خوشنویسکی خکاور دور   

 .الهام گرفتند

 دهد. ای از آثار هارتون  را نشان می تصویر باال، نمونه

 

 

 

 

 

 

 

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

 (29 -سری )سرا «3»ي گزينه -81

 فنون بصری( -)منابع آزاد

ی ریکتم در فضکای تصکویر و     ی مورد نظر، تکرار خطوه القاءکننکده  در طراحی نشانه

ی سفیدرن  در سمت چپ تصویر است که ایکن عوامکل بکر     دایره چنین وجود نیم هم

 کنند. توازن میان فضای مثبت و منفی تثکید می

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

 )مهشاد رضاییان( «1»ي زينهگ -81

 (5ی  ، صفحه1)طراحی 

دانسکتند و طکرح را بکا خطکوه      هنرمندان قدیم ایران طرح و نقش را از هم جدا نمی

کردنکد. طراحکی مسکتقل در ایکران، بکا       آمیزی مکی  مدادی ترسیم و سآس آن را رن 

اح بکزرگ  آغاز شد و سآس در آثار طکر « شیخ محمد»و « محمدی»هنرمندانی چون 

 به اوج رسید.« رضا عباسی»ایران 

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

 )شیدا نجفی( «3»ي زينهگ -82

 (9ی  )مبانی تصویرسازی، صفحه

هکای گکرم بکرای فضکای مکذهبی       ای و رن  خانواده برای فضای اسطوره های هم رن 

 ازی توجه شود.(کتاب مبانی تصویرس 4ی  مناسب هستند. )به تصاویر صفحه

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

 )مینا دامغانیان( «0»ي گزينه -83

 (76ی  ، صفحه1 )کارگاه هنر

هکا، قکومی از    مائوریاست. « های مائوری خالکوبی»تصویر مورد نظر، طرح جلد کتاب 

 اسکتوایی  دهکم مکیالدی از جزایکر گرمسکیر و     ی هستند که در سکده پولینزیایی  تبار

 . را بنا نهادند  تمدن مائوری و کردند کوچ نیوزیلند زایر معتدلبه ج اقیانوس آرام
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ها، هنر خالکوبی را بیش از دیرر قبایل ساکن اقیانوسیه تکامل بخشکیدند.   پولینزیایی

مخصوصاً نیبا و جنراوران که به افزودن بر قکدرت و پایرکاه اجتمکاعی یعنکی مانکای      

های خالکوبی شده بر روی بدنشان در طکی   د بودند، با افزودن بر طرحمن خویش عالقه

ی هنکر   کردند. هنر پولینزیکایی زیرمیموعکه   تر می سال، زیبایی شخصی خود را بیش

 گیرد.  اقیانوسی قرار می

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

 )مینا دامغانیان( «0»ي زينهگ -84

 (22ی  ، صفحه1)طراحی  

ها قبل از  سال پیش از میالد مسیح اختراع شد. مصریان و چینی 2۸77رکب حدود م

های بکه دسکت آمکده از چکوب،      مایه ها از رن  کردند. آن دیرران از مرکب استفاده می

ترین نکوع   کردند. مهم سن  در ترکیب با ی  حالل، مرکب تهیه می استخوان یا زغال

یبکی از دوده، چسکب حیکوانی، قنکد،     مرکب، مرککب سکیاه اسکت ککه امکروزه بکا ترک      

کننکده سکاخته    الککل و نکوعی رزیکن و ثابکت     گلیسیرین و فنول یا ترکیب دوده، الک

 شود. می

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

 (29 -)سراسری  «1»ي گزينه -85

 شناسی( نشانه -)منابع آزاد

ی هکوا   ؛ بنکابراین، تهویکه  کنکد  سویه را القکاء مکی   ها در تصویر، حرکت ی  جهت فلش

 ترین گزینه خواهد بود. مناسب

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

 )شیدا نجفی( «0»ي زينهگ -86

 (16تا  19ی  ها آرایی، صفحه )پایه و اصول صفحه

 ترتیب شامل واحدهای زیر است: به« پیش از متن»

ود دارد و آن جلد ضکخیم را بکه   هایی با جلد ضخیم وج آستر بدرقه که فقط در کتاب

کند. آستر بدرقه در شمارش صفحات پیش از متن حساب  صفحات داخلی متصل می

 شود. نمی

 ی کتاب عنوان نخستین صفحه ی عنوان کوچ  به ( صفحه1

 ی عنوان کوچ  که باید سفید باشد ی پشت صفحه  ( صفحه2

 ی عنوان اصلی ( صفحه3

 ی حقوق یا شناسنامه ( صفحه4

 نامه ی اهدا یا تقدیم فحه( ص۸

 نامه ی سفید پشت تقدیم ( صفحه9

 گفتار ی یادداشت ناشر یا پیش ( صفحه0

 ی قدردانی ( صفحه۵

 ( فهرست مطالب6

 شود( ها )اگر تعدادشان زیاد باشد ارائه می ( فهرست تصاویر و جدول17

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

 غانیان()مینا دام «4»ي گزينه -87

 (79ی  ، صفحه1)کارگاه هنر 

ی  تکرین مشخصکه   مهکم « اختصکار بیکان  »اسکت.  « انوره دومیه»طراحی مورد نظر اثر 

توانسکت   مرکب مکی  ی آب است. او با چند خط پیچان و یکی دو لکه« دومیه»طراحی 

 نه فقط حیم و حرکت، بلکه سرشت و رفتار آدمی را نشان دهد.

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

 کاخکی( )فرزانه امیریان «0»ي گزينه -88

 فنون بصری( -)منابع آزاد

ی خکود از سکطوح    رابرت ادموند جونز، برای القای ترس و وحشت در طراحی صکحنه 

گسترده و تیره استفاده کرده است. عالوه بر این، برای تثکیکد بکر وحشکت حکاکم بکر      

 طراحی شده، بهره گرفته است.صحنه از چشم نررانی که روی سطح روشنی 

 ، چاپ قدیم(1)کتاب کارگاه هنر

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

 کاخکی( )فرزانه امیریان «1»ي گزينه -89

 (2ی  )مبانی هنرهای تجسمی، صفحه

شکود.   هکا دیکده مکی    فروشکی بکا انکواع کفکش     ی کفش در تصویر مورد نظر، ی  مغازه

کنکد و   ده در پکایین تصکویر، توجکه مخاطکب را جلکب مکی      های مندرس فروشن کفش

 باشد.« خورد گر از کوزه شکسته آب می کوزه»المثل  گر ضرب تواند تداعی می

به معنای تکوانرری در قناعکت از ایکن    « 4»و « 3»های المثل گزینه چنین دو ضرب هم

ایکن  بکه  « تر هر که بامش بیش، برفش بیش»المثل  شود. اما ضرب تصویر برداشت می

 آورد، هیچ ارتباطی با تصویر ندارد.  معنی که ثروت زیاد، آسودگی به بار نمی

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

 )شیدا نجفی( «3»ي زينهگ -91

 (27ی   ، صفحه1)کارگاه هنر 
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، یکی از نمایندگان جنبش منریسکم، اسکت ککه    «گرکو ال»طراحی مورد نظر، اثری از 

 شوند. های متفاوت دیده می با ارزشدر آن خطوه 

است که با اسکتفاده از  « بوتیچلی»اثر « تولد ونوس»مربوه به بخشی از « 3»ی  گزینه

 است. خطوه بافت اییاد شده 

 

 خالقيت نمايشي

 

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -91

 )نمایش در روم(

ا گفتار بود، یکی از عناصر مهمی که در روم به کمدی افزوده شد، همراهی موسیقی ب

های ترنس با موسیقی  ترکیبی که احتماالً میراث اتروسکی بود. حدود دو سوم نمایش

گکویی و   رسد که کمدی رومی از نظر موضکوع، داسکتان   شدند. به نظر می همراهی می

 پردازی، تفاوت اندکی با کمدی یونانی داشته باشد.  شخصیت

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت(

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

 (59 -)سراسری  «3»ي گزينه -92

 )عناصر نمایش(

ی مناسکب از   و با اسکتفاده  کند می یاسازیؤگاهانه رآ سی است کهک نویس نامه مایشن

موجکب  کنکد و   هکدایت مکی  درهم ریخته و  ذهن دیرران را اختیار دارد در ابزاری که

 .شود پرواز خیال تماشاگر می

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

 )مینا دامغانیان( «0»ي گزينه -93

 )نمایش در یونان(

های روایکی، تقلیکد جکانوران و پرنکدگان، آواز،      های کوتاه، رقص شامل نمایش« میم»

هکا   ی پنیم در مهمانی های کوچ  میم در سده بازی و ... است. گروه آکروبات، شعبده

تکوان گفکت، مکیم احتمکاالً اولکین نکوع        دادند، لذا می های دیرر نمایش می و مناسبت

ای است که صکرفاً بکرای سکرگرمی بکه وجکود آمکده اسکت. گکروه اجکرا           نمایش حرفه

هکای خکود شکرکت دادنکد.      کنندگان میم، اولین گروهی بودند که زنان را در نمکایش 

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت(

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

 )ارغوان عبدالملکی( «0»ي زينهگ -94

 (12ی  )اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه

 و های طبیعکی  شدند: شخصیت می تقسیم دسته دو به ها آرته شخصیت در کمدیا دل

 چهکره  بکر  صکورت   عامیانکه،  آزاد وگوهکای  گفکت  برای که شده اغراق های شخصیت

پوشکاند.   مکی  را بکازیرران  های گونه پیشانی و تنها و بود نیمه صورت ْ شکل زدند. می

 هریک ،  و درآمکد  تیره رن  به مرور به ولی بود طبیعی رن  به اوایل در ها صورت 

 بود. دارا را خود خطوه خاص و حالت

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

 )مینا دامغانیان( «0»ي گزينه -95

 )عناصر نمایش(

توان به چهار نوع کشکمکش سکاکن،    می ،مکشانواع کشمکش را به اعتبار ماهیت کش

 یبند بینی شده تقسیم و کشمکش پیش یکشمکش تومم با جهش، کشمکش تصاعد

 :نمود

حاصکل   گکویی بکی  و دراماتی  باشد به گفکت  یکشمکش ساکن بیش از آن که درگیر

 و عمل نیستند. ی گیر قادر به تصمیم ،داستان یها شبیه است و شخصیت

 هد: د ر  می ،دو دلیل عمده کشمکش تومم با جهش به

 .رعایت شده باشد ،آن یا آن که ارتباه زنییره  گذر از یکی از مراحل بی -1

 .حذف علت یا انریزه در ی  مرحله و جهش سریع برای رسیدن به هدف -2

شکود   گیرد و حاد می مرور شدت می، به ، بحران حاصل از ستیزیدر کشمکش تصاعد

 ی هپکذیرد و فرضکی   صکورت مکی   ،ج، تحول اساسی نمایشاو ی تا به جایی که در نقطه

رسد. ذهن تماشاگر در این نکوع از کشکمکش در    مطرح شده در نمایش، به اثبات می

تکازگی حکوادث و رویکدادها، ویژگکی اصکلی ایکن نکوع از         و اسکت  پی کشف رویدادها

 کشمکش است.  

 یاکترِ محکور و ستیز میان کارتواند برخورد  مخاطب میبینی شده،  در کشمکش پیش

دلهکره و   ،بینی حوادث، باعکچ اییکاد حالکت تعلیکق     بینی کند. پیش و مخالف را پیش

در این نوع از کشکمکش، مخاطکب در پکی    د. شو تر در مخاطب می اییاد کشش بیش

. بکه عبکارت دیرکر،    ها مورد توجه اوست وقوع آنی  هکشف رویدادها نیست، بلکه نحو

هکا توجکه مخاطکب را بکه خکود جلکب        ر بطن آنکیفیت تحلیل وقایع و امکان نفوذ د

 کند.  می

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

 )مینا دامغانیان( «1»ي گزينه -96

 )عناصر نمایش(
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ی آن، بازیرران برانریخته  ، فرآیندی است که به واسطه «میزانسن ارگانی »منظور از 

ی ککفِ صکحنه    . نقشه1یرسازی کنند: شوند تا با استفاده از شش ابزار بصری، تصو می

(groundplan ؛)سازی با  . بدیهه4.ژست و اطوار؛ 3بندی )=کمآوزیسیون(؛  .ترکیب2

. حرکککت. کککارکرد 9( و picturizationپککردازی بصککری ) . قککاب۸وسککایل صککحنه؛ 

که با درک حسکی خکود از    میزانسن ارگانی  یاری رساندن به بازیرران است برای آن

« بیکرون بکه درون  »نش نمایشی بتوانند آن را کشف کنند. این فرآینکد  تصویر ذاتی ک

شامل فنون تمرینی و اکتشافی است و نیکز شکامل فنکونی اسکت ککه در اجکرا مکورد        

 گیرد.  استفاده قرار می

نامه، تمهیدی است صناعی؛ تقلیدی است از زندگی و نکه خکود    نمایش«: 2»ی  گزینه

ی  ظرفیتی نهفته است که برای بکرانریختن قکوه  زندگی. بنابراین قدرت شعری آن در 

تصور و تخیل بینندگان و شکنوندگان دارد. ایکن واککنش از سکوی تماشکاگر، همکان       

( است که در صورتی که شرایط مساعد باشد، واکنشکی  empathyاحساس یرانری )

 شنویم.  بینیم و می چه می است خودکار در قبال آن

 از درون به بیرون است. سازی، فرآیندی بدیهه«: 3»ی  گزینه

کارگردانی که در حال طراحی اجرای خویش است باید توجهی عمیکق    «:4»ی  گزینه

به کنترپوان داشته باشد، چون این امکان همیشه وجود دارد ککه وی قربکانی وضکوح    

معنکای   ککه بکه  اسکت  اصکطالحی در موسکیقی   بیش از حد طراحی شود. )کنترپکوان  

ها و اصول فنی حکاکم   با توجه به استقالل هری  از آناختاله دو یا چند خط لحنی 

 (.بر این اختاله است

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

 )کتاب آبی( «0»ي گزينه -97

 )عناصر نمایش(

هکای   هکای باسکتان و تکراژدی     ، نوعی اپرای جدی است که از روی افسکانه «اپرا سریا»

اپکرای  »های سب  تشککیل شکده    حی که از آهن گیرد. اپرای تفری تاریخی شکل می

و اپرای کوتاه و سکب  را  « اپرای کمی »های طنز دارد  ، اپرای تفریحی که مایه«بوفا

 گویند.  می« اپرای اُپِرت»

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -98

 (19و  12ی  ها صفحه  )اصول و مبانی ماسک و گریم،

 بکا  ها زدند. صورت  می چهره به سیاه، صورت  از غیر بازیرران تمام قاجار، دوران در

 به صورتکی زن، شخصیت شد. می آمیزی رن  سآس و ساخته پارچه و سریش کاغذ،

 از منفکی  هکای  شخصکیت  و زد مکی  صکورت  بکه  قرمکز  لکب  و هکا  گونکه  و رن  روشن

 شککل  به چشمانی و فرا  دهانی با ت کردند. صور می استفاده دار خال های صورت 

 آرته بود. در نمایش کمدیا دل« آرلکن»گر شخصیت  نشان گربه،

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

 )کتاب آبی( «4»ي گزينه -99

 (12و  17های   )اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه

آوران بکه   ره را پیکام ای داشتند. صورت  سکر  تیک   های قهوه مردان تندرست، صورت 

صکورت    6ی زندگی مردم عادی بود بکیش از   چهره داشتند. در کمدی نو که بر پایه

ها همراه با ریش بکود و   های ساتیر، صورت  شد. در نمایش برای پیرمردان استفاده می

 های شبیه شا  بودند.  ای و گوش های لوله همسرایان با ریش

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -111

 )نمایش عروسکی(

هکا و عنکاوین متفکاوت و بکا      عنوان نمایشی ایرانی اسکت ککه بکا نکام    « چمچه خاتون»

شود. این عنکاوین عبارتنکد از: چمچکه     موضوعیتی واحد و ساختاری همانند، اجرا می

شکده بکه تحقیکق دارای    خاتون، چمچه گلین، بوکه باران، گشنیزو، گشنیز. کلمات یاد

رسکند. نمکایش    معنای واحدی هستند، اگرچه در صورت ظاهر متفاوت بکه نظکر مکی   

ای از  آید. این نمکایش جلکوه   در وقت وقوع خشکسالی به اجرا در می« چمچه خاتون»

ایزدبانوی آب در اوستا، یعنی آناهیتا است. اصل و بن این نمایش سرچشمه گرفتکه از  

در حقیقت تصویر یا « چمچه خاتون»ایرانی است. عروس   فرهن  ودایی قوم هند و

خواهی است؛ عناصکر   ها و مظهر باران به عبارت دیرر روح آناهیت یعنی ایزدبانوی آب

 توانند مانع سرازیر شدن آب شوند.  اهریمنی از وی صدمه خواهند دید و نمی

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

 غوان عبدالملکی()ار «3»ي گزينه -111

 (17ی  )اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه

 را صورت  که است هنرمندی اولین او .است الوان هایصورت  مبتکر نویس،اشیل درام

 ایگونکه  به را آوازخوانی و سخنرویی بایستمی این دوره، در بازیرران .کرد آمیزیرن 

 .بودند می برخوردار فراوانی حرتب از بدن و چهره حرکات در گرفتند.می فرا مطلوب

 بکازی  نقش چهار یا سه در ی  هر که بازیرران گوناگون حرکات و میمی  کلمات،

 اهمیکت  صکورت   رنک  موهکای   ساختند.می منطبق صورت  ترکیب با را کردندمی

 داشت. خاصی
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 صکورت   .شدمی داده نشان جوگندمی یا خاکستری سفید، موهای با پیری درجات

 و بکدبخت  افکراد  بکود.  ریکش  بدون جوان، پسران صورت  و داشت ریشپیر،  مردان

 با مکار هایبور، شخصیت موهای با شادمان و سعادتمند افراد تیره، موهای با دردمند

 با سالم و قوی های شخصیت و کوتاه موهای با حسود و بخیل افراد رن ، سر  موی

 یال مانند که بودند بلند یمو دارای پادشاهان شدند.شناخته می میعد و پر موهای

تندرسکت،   شکان. مکردان   پیشانی روی بر سر موی از تاجی نیم و بود آویخته پایین به

  .داشتند ایقهوه هایصورت 

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

 )ارغوان عبدالملکی( «0»ي گزينه -112

 )نمایش در یونان(

ی  نکویس برجسکته   نامکه  نمکایش  ،«اشیل»ی  تهنوش ،«پرومته در زنییر»ی  نامه نمایش

خدایی است ککه آتکش را از خکدایان     ، نیمه«پرومته» ،نامه این نمایش در. است یونانی

دزدد و برای انسان ضعیف و ناتوان بکه ارمغکان    می ،ساکن هستند« المپ»که در کوه 

شند و عقابی را ک به بند می  او را در کوه قفقاز ، گستاخی اینخدایان به کیفر . آورد می

دم فکردا جرکری دیرکر در     گمارند ککه هکر روز جرکرش را بخکورد و سکآیده      بر او می

 د. وش عمل تکرار میاین نهند و دوباره  اش می سینه

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

 )نوید میرصادقی( «3»ي گزينه -113

 )نمایش در روم و قرون وسطی(

 نامه به جا مانده است. نمایش 6بود که از او « کا سنه»می نویس رو ترین تراژدی مهم

های همسرایی که ارتبکاه ضکعیفی بکا اصکل      کا توسط میان پرده های سنه نامه نمایش

 شوند. نمایش دارند به پنج قطعه تقسیم می

های جدلی است توسکط نویسکندگان    تر شبیه بحچ کا که بیش گفتارهای شیوای سنه

 .بعد از او تقلید گردید

کا به اخکالق در نمکایش کردارهکای شکورانریزی ککه خسکران احساسکات         توجه سنه

 نمایانند، انعکاس یافت. گسیخته را می لیام

های بعد تقلیکد   کا در دوره های سنه نامه آور در نمایش آمیز و رعب های خشونت صحنه

 شد.

لرکوی  هکا ا  هکا و فکوق انسکان    کا به جادو، مرگ و تداخل دنیکای انسکان   شیفتری سنه

 های رنسانس قرار گرفت. درام

ها  کرد که دستخوش هوای نفسانی بودند و این هوا آن هایی خلق می کا شخصیت سنه

 کشاند. را به سوی فنا می

 

ها، گفترکو بکا خویشکتن و وجکود      گویی کا از جمله ت  های فنی سنه بسیاری از شیوه

 محرم راز توسط مولفان بعدی تقلید گردید.

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

 )نوید میرصادقی( «1»ي گزينه -114

 )نمایش در یونان(

گونه که در اعمال انسکان نهفتکه،   های متناقض عدالت را بداندر اورستیا، اشیل آرمان

 تیسم بخشیده و به کشمکش انسانی پرداخته است. )تاریخ تئاتر جهان، براکت(

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

 )مونا محمدیاری( «4»ي گزينه -115

 )عناصر نمایش(

آرایکی،   بخش تقسیم کرد: داستان، اخالق، گفتار، فککر، صکحنه   9ارسطو تراژدی را به 

دانسکت، چکرا ککه     آواز. او اولویت را به داستان داد و شخصیت بازی را فرع بر آن مکی 

گکر سکاختن    هدفش جلکوه معتقد بود تراژدی نمایش خصوصیات اخالقی نیست، بلکه 

 آورد.  ی خود خصوصیات اخالقی را هم به نمایش درمی اعمال است که به نوبه

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

 )مونا محمدیاری( «1»ي گزينه -116

 )نمایش در یونان(

روانکی  های  گرایانه و زمینی با انریزه است. برخورد واقع« اوریآید»از آثار مهم « آ مده»

های او اغلب دریافکت خکدایان را از    بود. شخصیت« اوریآید»های خاص آثار  از ویژگی

نماید ککه خکدایان   های او چنین می دهند و در نمایشنامه عدالت مورد تردید قرار می

ها. در آثار او تصادف، راهبر جهان است ها هستند و نه منشث بهروزیمنشث تمام مذلت

 نهند. های اخالقی ارج می یان به ارزشها بیش از خداو انسان

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت(

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

 (59 -)خارج از کشور  «1»ي گزينه -117

 )نمایش در یونان(

ام از  ککد  ککه هکیچ    مکیالد  نویس قرن ششم قبکل از  پیس، نمایشنامه تس  شود گفته می

نمکایش    ه است، همسرایان و سرخوان )بازیرر اول( را وارد دهایش باقی نمان نمایشنامه

  وم را وارد بکازیرر د   ر قکرن بعکد   نویس بزرگ یونان، د نمایشنامه نخستین و اشیل  کرد

.  سکومین بکازیرر را اضکافه ککرد     ،نویس نامی یونکانی  نمایشنامه ،. سوفوکل نمایش کرد

بکر روی صکحنه حضکور داشکت و      های نخستین، تنها ی  بکازیرر بنابراین در تراژدی

 صدای همسرایان بر صدای بازیرر، غالب بود.
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امکا    ه به نظر آیکد  ها بیهود ر برخی نمایش همسرایان د گرچه ممکن است حضور گروه

. به عنوان مثال گاهی اوقکات   ارد نمایشی مهم گوناگونی د های اغلب کارکرد ،این گروه

. همچنکین گکروه    شکود  ظکاهر مکی  هکای نمکایش    ر نقش یککی ازشخصکیت   سرخوان د

هکا   ، به ویژه هنرامی که آن کند بیان می ی را همسرایان اغلب احساسات تماشاگر عاد

.  کننکد  نسبت به او احساس ترحم مکی  ر عین حال ه و د قهرمان نمایش را تحسین کرد

ای . گروه همسرایان بر کنند برقرار می ها بین تماشاگر و بازیرر ارتباه به این طریق آن

اتفاقکات جکاری و یکا     یرباره ن د کرد ث پیشین، اظهارنظر ن تماشاگر از حواد آگاه کرد

  .شود ه می های آوازی نیز استفاد ه اجرای میان پرد

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

 )نوید میرصادقی( «3»ي گزينه -118

 )نمایش در روم و قرون وسطی(

تداوم تاریخ روم و اسکندر کبیر و تمدن کالسکی  یونکان   ی دیرری از  یزانس مرحلهب

ند، تئکاتر مکذهبی و تئکاتر    پسک عامهمتمایز داشت: تئاتر  یبود. تئاتر بیزانس سه گونه

کالسی  یا ادیبانه. ارزیابی طبیعت و وسعت تئاتر بیزانس مشکل اسکت، زیکرا منکابع    

ز توافق ندارند. مسلم موجود بسیار اندک است و مورخان بر سر تفسیر همین اندک نی

انکد. گفتکه   هکای تئکاتری در سراسکر دوران بیکزانس رواج داشکته     این است که نمایش

ها تکا  شود که قسطنطنیه در اصل دو تئاتر از نوع رومن داشته و حداقل یکی از آن می

امآراتوری بیکزانس شکامل بخکش اعظکم      یاواخر دوران بیزانس برپا بوده است. قلمرو

رومی در آن ساخته شکده بودنکد.    -ینبود که تئاترهای هلنی و یونا ی شرقیمدیترانه

کننده از طریق بیزانس به مدت هزار سال تداوم یافتند و  های تئاتری و سرگرمنمایش

در بیزانس به حیات خکود   ،ها در روم از رونق افتاده بودند گونه نمایش هنرامی که این

 . )تاریخ تئاتر جهان، براکت(ادامه دادند

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي گزينه -119

 )اسطوره و حماسه(

 یگرایک  و واقع یاند و موجب بیدارشدن آگاه عموماً پدیدارشناسانه های یونانی اسطوره

معموالً بکه سکمت رؤیکا و تخیکل گکرایش       یشرق یها که اسطورهتی شوند. درصور می

 دارند.

و شکککرقی آن اسکککت ککککه در  ییونککان یهککا از وجککوه تمککایز اسککطوره :«1»ی  گزینککه

اند، امکا   عالم یها یها و شرفت یانرژ یخدایان منبع یا علت نهای ی،یونان یهکا اسکطوره

 .انکد یغیرشخص یی  انرژ ، خدایان ظهوریشرق یها در اسطوره

ایکن اسکت    یشکرق  یها و اسطوره ییونان یها یکی از وجوه تمایز میان اسطوره«: 2»ی  گزینه

به عبککارت دیرککر، در   «. مادرک آسمان»مطرح است و در شرق « مادرک زمین»ککه در غکرب 

 .خالق است یخدا ،مؤنچ ی، خدایغرب یها عکس اسطورهر ، بیشرق یهکا اسکطوره

 یهکا  با خلقت انسان در اسطوره یهند یها خلقکت انسکان در اسطوره«: 4»ی  گزینه

 ،قبل از آغاز زمکان  یهند یها ت است. به این معنکا که در اسطورهکامالً متفاو ییونان

 یی  مرد وجود نداشت که به اطرافش نراه کرد و دید چیز دیرر« نفسِ»جز  یچیز

ترسید اما  ،دید« من»عنوان  وقتکی خکود را به«. اسکت «من»آن »وجود ندارد، گفت 

ترسم و سآس آرزو کرد تکا  وجود ندارد که از آن ب« من»جز  یبعد استدالل کرد چیز

همین علت ابتدا متورم شکد و سککآس بککه یک  مکرد و یک  زن      باشد، به  یچیز دیرر

 یهکا  هکا و غکول   هکا از تیتکان   انسکان  ی،یونکان  یهکا  که در اسطوره یرحال؛ دتقسیم گردید

 .  فرد داشت منحصربه یهویت و شخصیت ی،وجکود آمکده بودند و هر انسان الیثه به عظیم

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

 )نوید میرصادقی( «1»ي گزينه -111

 )نمایش در روم و قرون وسطی(

پس از سقوه امآراتوری روم که دولت از حمایت مالی تئاتر سر باز زد، نمایش میم از 

یافتنکد، دسکت بکه    های کوچ  سیار در هر کیا که تماشکاگری مکی  رونق افتاد. گروه

 ،یبکاز عبدهشک  ،ییگکو داسکتان  کارشکان  اًها اکثکر گروه نی. ازدندیم اریس یهاشینما

از از منابع موجکود    یچیشده بود. ه تیترب واناتیح شینمای و باز بند ،یکارنیریش

کنند، هر چنکد احتمکال دارد   یدراماتی   نم یهاشینما یبه اجرا یادوره اشارهاین 

در جنکوب   هکا شیگونکه نمکا   نیشد. اه باددوره اجرا ش نیا دراماتی  در ییهاکه طرح

 نیا .تر شده بودهیماروپا رو رریاز نقاه د هیناح نیا رایداشتند، ز یترشیاروپا رواج ب

شکده بکود ککه    امر موجب  نیطرد شده بودند و ا سایها از همان آغاز از جانب کلگروه

در  هکا رسکد ککه ایکن گکروه    . اما به نظر میشناخته شوند تیثیحیبمردمی مطرود و 

 هیک عل سایکل یهاتعداد فرماندوره،  نیدر ا رایاند، زتر بودهفعال شهیهم ی نهم ازسده

اجراکننکدگان   یبکرا  ییسکا یاسکت. اصکطالح کل   ادیک ز اریبس یرمذهبیاجراکنندگان غ

 . )تاریخ تئاتر جهان، براکت(کوالتور بودوی، وایمیم ینیردیغ

 

 خالقيت موسيقي

 

 )پارسا فردوسی( «1»ي گزينه -111

 شناسی( ت)ن

نشکان داده   Hو نت سی بکا حکرف     Bبمل با حرف زبان، نت سی  در کشورهای آلمانی

 شود. می

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

 (57 -)سراسری  «3»ي گزينه -112

 )فواصل(
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و اگکر از نکت   « فکادیز »ی چهارم افزوده باال برویم بکه نکت    ی  فاصله« دو»اگر از نت 

خواهیم رسید ککه بکا   « دیز سی»ی چهارم افزوده باال برویم به نت  اصلهی  ف« فادیز»

 ی هفتم افزوده خواهد داشت.   فاصله« دو»نت 

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

 )مهیار طهماسبی( «4»ي گزينه -113

 شناسی( )نت

ترتیب کلیدهای سل، دوی خط اول، دوی خکط دوم، دوی خکط سکوم، دوی خکط      به

ارم، فای خط سوم و فای خط چهارم، برای اصوات زیر به بم مکورد اسکتفاده قکرار    چه

 گیرند. می

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

 )دریا معتقدی( «0»ي زينهگ -114

 شناسی( )نت

« سکی »آنارمونی  نکت  است. « سی»خط سوم  ی«فا» کلیدِ حاملِ اولِ ت روی خطِن

 است. «بمل دو»نیز 

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

 )دریا معتقدی( «3»ي گزينه -115

 )فواصل(

 ششکم » شکود  می آن معکوس است که «بزرگ سوم» ر تا فادیز، های نت بین ی فاصله

 «.کوچ 

 .هستند بزرگ ششم ی فاصله گر بیان ،«4» و «2» ،«1» های گزینه

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

 )آرش آقایی( «3»ي گزينه -116

 )صوت(

 طنین یا رن  صدا است.  ی تولید صدا، همان یا شیوه« شیوش»

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

 )دریا معتقدی( «1»ي زينهگ -117

 )فواصل(

 .چهارم درست است «فا»و « دو»های  ی میان نت فاصله

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

 )دریا معتقدی( «4»ي زينهگ -118

 )فواصل(

 .است بزرگ هفتم دیز، دوبل ال تا دیز سی نت بین ی فاصله

 )دریا معتقدی( «3»ي زينهگ -119

 )فواصل(

 یک   قسکمت  هکر  شکود،  تقسکیم  مسکاوی  قسکمت  1277 بکه  اکتاو ی فاصله چه چنان

 12 یکا  پکرده  9 از( درسکت  هشکتم  ی فاصله)اکتاو  هر چون شود و می نامیده «سِنت»

 بود. خواهد سنت 177 معادل پرده نیم هر پس است، شده تشکیل پرده نیم

. (پرده نیم 0 یا پرده نیم و 3) است درست پنیم «سی» تا «می» های نت بین ی فاصله

: نتییه در 7 100 700 

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

 (57 -)سراسری  «3»ي گزينه -121

 صل()فوا

فواصل کنسونانس کامل فواصل یکم درست، پنیم درست و هشکتم درسکت )اکتکاو(    

بینکیم دلیکل    ترتیب بهتری از ایکن فواصکل را مکی   « 3»ی هستند. چون تنها در گزینه

 ی چهارم( است. انتخاب این گزینه )با وجود داشتن ی  فاصله

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

 دریا معتقدی() «3»ي گزينه -121

 )فواصل(

 تر کاسته پنیم: «1»ی  گزینه

 تر کاسته چهارم: «2»ی  گزینه

 کاسته ششم: «3»ی  گزینه

 بزرگ سوم: «4»ی  گزینه

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

 )روزبه اسفندارمز( «0»ي گزينه -122

 )صوت(

 یر است.تثث دیرند به معنی ارزش زمانی نت بوده و بر رن  صوت، بی

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

 )احمد رضایی( «4»ي گزينه -123

 شناسی( )نت

 پرده است. نیم« دو»و « سی»، و «فا»و « می»ی میان  فاصله

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

 )نیما کاظمی( «4»ي زينهگ -124

 شناسی( )نت

« فکا »هایی که با کلید  شود. اگر بخواهیم که نت در انتقال نظری فقط کلید عوض می

اند ی  پنیم باالتر صدا دهند )به طور مثکال نکت فکای روی     خط چهارم نراشته شده

 خط چهارم استفاده کنیم.« دو»خط چهارم صدای دو دهد( باید از کلید 
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 )احمد رضایی( «4»ي گزينه -125

 )فواصل(

 دوم بزرگ«: 1»ی  گزینه

 هفتم بزرگ«: 2»ی  گزینه

 پنیم درست«: 3»ی  گزینه

 دهم بزرگ«: 4»ی  گزینه

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

 )احمد رضایی( «1»ي گزينه -126

 )فواصل(

 «.درست»است و نه « کاسته»ها پنیم  برخالف باقی گزینه« 1»ی  گزینه

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

 ی()احمد رضای «0»ي گزينه -127

 )فواصل(

است که با نت « می»را در نظر بریرید. نت فابمل معادل آنارمونی  « فابمل»تا « دو»

 سازد. ی سوم بزرگ می فاصله« دو»

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

 )احمد رضایی( «1»ي گزينه -128

 )صوت(

 ن دو نت است.ی اختالف در بسامد میا نتییه(« intervalاینتروال )»یا « فاصله»

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

 )احمد رضایی( «0»ي گزينه -129

 )صوت(

در موقع ارتعاش ی  سیم و در نتییه تولید صوت از آن، سیم در شرایط ثابت با ی  

کند. اما عالوه بر ارتعاش کل سیم، نصف سیم، ثلکچ سکیم،    فرکانس ثابت ارتعاش می

ی این پدیده  زمان مرتعش هستند. نتییه صورت جداگانه و هم بهربع سیم و غیره نیز 

هکای فرعکی    شوند. با استناد به مسائل ذکرشکده، فرککانس   نامیده می« ها هارمونی »

های فرکانس اصلی[  برابر، چهاربرابر ]مضرب های دوبرابر، سه تولیدشده دارای فرکانس

ها، اوالً همری از صدای  این نت ها نامحدود است. و غیره هستند. تعداد این هارمونی 

تری دارند ]هیچ صدای فرعی بر صدای اصکلی غلبکه نکدارد[، و دومکاً      اصلی شدت کم

صورت طبیعی یکسان نیست[؛ تا جکایی   ها به شدت نیستند ]شدت این هارمونی  هم

 به بعد عمالً قابل شنود نیستند.  19ی  که اغلب از شماره

نحوی ککه آن   سازد؛ به ی  صوت را می« طنین»هاست که  تفاوت در شدت هارمونی 

شکوند،   تکر شکنیده مکی    تر یا بیش شوند و یا کم هایی که شنیده می دسته از هارمونی 

 کنند. صدای ی  ساز را مشخص می

کند که اساس هکارمونی و   ها در خود فواصل مطبوعی را تولید می ی هارمونی  دنباله

تکوانیم فواصکل مالیکم و     ستفاده از این، مکی دهد و با ا آهنری صداها را تشکیل می هم

 نامالیم را از هم تشخیص دهیم. 

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

 )احمد رضایی( «0»ي گزينه -131

 )صوت و فواصل(

یک  اکتکاو و یک     ]برابر شود، صدایی ی  دوازدهم درست  چه فرکانس نتی سه چنان

ای کنسونانت کامکل   دیرر فاصله این دو صدا با ی کند.  باالتر تولید می [پنیم درست

 کنند. تولید می

 

 خواص مواد

 

 )الهام احمدپور( «1»ي گزينه -131

 شیمی رنگ( -151ی   )کتاب سبز خواص مواد، صفحه

ترین رن  در برابر حرارت است و در آن از گرد آلومینیوم  های ضد حرارت: مقاوم رن 

تر بر اثکر قکدرت بازتکاب     ومت این رن  بیششود. مقا در رزین سیلیکونی استفاده می

 شود. ها و وسایل گرمایی استفاده می حرارت آلومینیوم است. امروزه از آن در اجاق

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي گزينه -132

 )شیمی رنگ(

« کربنات سدیم»هنده، د به عنوان غلظت« آلیینات سدیم»در مواد رنرزای راکتیو، از 

 گردد.  به عنوان جاذب رطوبت، استفاده می« اوره»برای قلیایی کردن محیط و 

 شود. حالل استفاده می به عنوان کم « گلیسیرین»در مواد رنرزای مستقیم، از 

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

 )زهره حسینی( «0»ي گزينه -133

 )نافلزات(

ها،  شود. از برم در ساخت رن  رن  است که به صورت آزاد یافت نمی برم مایعی قرمز

 شود. ها استفاده می کننده های سمی و ضد عفونی مواد شیمیایی عکاسی، گاز

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

 )الهام احمدپور( «3»ي گزينه -134

 فلزات( -126ی  )شناخت مواد و مصالح، صفحه
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زدگی فوالد، عنصر گوگرد بر روانکی و   کروم و مس در پیشریری از زن  عناصر آلیاژی

ای فوالد، عنصکر منرنکز و سیلیسکیم بکر سکختی فکوالد و عنصکر ککربن و          تاب ضربه

 سیلیسیم بر تردی و تاب کششی فوالد تثثیر دارد.

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

 فر( )محسن مختاری «4»ي گزينه -135

 ت()فلزا

 ی ذوب و انیماد یکسان نیست. در آلیاژها برخالف فلزات خالص، نقطه

ی  ی انیمکاد یکا دامنکه    ی حرارت ذوب و انیماد را فاصله ی درجه فاصله«: 1»ی گزینه

 نامند که این دامنه برای فلزات و ترکیبات شیمیایی خالص صفر است.  انیماد می

 .عامل پر شدن قالب استترین  مهم ی مذاب ماده حرارت ی درجه افزایش«: 2»ی گزینه

ای  های ماسه زبری سطح قالب کاهش سیالیت را به دنبال دارد. در قالب«: 3»ی گزینه

 رود. های ریزدانه این اصطکاک تا حدی از بین می با انتخاب ماسه

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

 )زهره حسینی( «4»ي گزينه -136

 )سنگ(

هکای دگرگکون مکورد اسکتفاده در کارهکای سکاختمانی، بایکد از         سکن   تکرین  از مهم

ی جامد زمین به مقدار  های چینی، کوارتزیت و مرمر نام برد. گرانیت در پوسته سن 

 های آذرین است. زیاد وجود دارد و جزو سن 

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

 (59 -)خارج از کشور «1»ي گزينه -137

 )سنگ(

 درونک   آذرین هاى . در سن درونی است  آذرین سن ای  سن  خارا یا گرانیت گونه

 بکه  شروع آهستر  به زمین سطح از زیادى ى در فاصله مذاب ى ماده بلورى، تمام یا

 پیدا کریستال  حالت آن هاى تمام دانه دلیل همین به و دکن م  انیماد و شدن سرد

 ها گرانیت انواع .آیند م  در درشت  نسبتاً بلورهاى صورت به آن هاى کان  و کنند م 

 نفکوذ  برابکر  در که طورى به اند بادوام و سخت های  سن  ها اند. گرانیت دسته این از

 زیکاد  هکا  سکاختمان  نماى در ها نآ از دلیل همین به و اند مقاوم ضربه و آب، رطوبت

 .شود م  استفاده

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي گزينه -138

 )شیمی رنگ(

اسکتر از سکه جکزء رنک  )رزیکن، اوره فرمالدئیکد(، حکالل )اتککیلن( و         پلکی   رنک  نکیم  

 شود. کننده )پاراتولوئن و اسید سولفونی ( تشکیل می سخت

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

 )الهام احمدپور( «4»ي گزينه -139

 نافلزات( -122ی  )کتاب سبز خواص مواد، صفحه

اند از: اکسیژن، هیکدروژن، نیتکروژن،    بریلیم و پولونیم فلز هستند. نافلزات مهم عبارت

 فلوئور، سلنیم، فسفر، کلر، کربن، گوگرد، سیلیسیم.

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

 )نوید ایزدگشسب( «0»ي گزينه -141

 )کانی(

 های آذرین، سیلیکات است. کانی اصلی سن 

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

 )زهره حسینی( «1»ي گزينه -141

 ، سنگ(29)کتاب سبز خواص مواد، صفحه 

یا در جاهکایی ککه اییکاد حالکت      قیمت روستایی و های ارزان کوارتزیت در ساختمان

شود. کوارتزیت از نوع دگرگون ماسه سن  رسوبی  روستایی مدنظر باشد، استفاده می

هکا بکه    تکرین سکن    توان از جمله سخت است که حاوی کوارتز است. کوارتزیت را می

 حساب آورد.

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

 ن()مینا دامغانیا «0»ي گزينه -142

 )نافلزات(

، گراد و در فشار بسیار زیکاد  سانتی ی درجه ۵۵7از حرارت دادن فسفر تا دمای حدود 

تکر اسکت و    شود. فعالیت فسفر سیاه از انکواع دیرکر فسکفر ککم     حاصل میفسفر سیاه 

 .دهد جریان برق را عبور می

آن غیکر قطبکی اسکت.     مولکول شود، چون فسفر سفید در آب حل نمی«: 1»ی  گزینه

شود. فسفر سکفید   حل می سولفید کربن دی و نفت های غیر قطبی نظیر ولی در حالل

 .خاصیت سمی دارد

 ی درجکه  2۵7ید تکا دمکای   از حکرارت دادن فسکفر سکف   فسکفر قرمکز،   «: 3»ی    گزینه

سمی و آتشریر نیست ؛ شود های سربسته )دور از هوا( حاصل می گراد در ظرف سانتی

جامدهای کوواالنسی  وو برخالف فسفر سفید که جامد مولکولی است، فسفر قرمز جز

 .شود سولفید کربن حل نمی است و در دی
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لیل، در هوا خکود بکه خکود    و به همین د استفسفر سفید بسیار فعال «: 4»ی     گزینه

کنند تا از تماس با هوا  گیرد. بنابراین فسفر سفید را در زیر آب نرهداری می آتش می

 .مصون بماند

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

 فر( )محسن مختاری «4»ي گزينه -143

 )کانی(

ی حفکاری   ک متکه ی نکو  کننده کننده و روان یا سولفات باریم به عنوان خن « باریت»

رن  یا سفید به عنوان پرکننده در مواد نقاشی و  رود. این کانی بی کار می چاه نفت به

ی سلولز  چنین در کاغذسازی به عنوان سفیدکننده سازی نیز کاربرد دارد. هم الستی 

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 هالیت یا سن  نم  در صنایع شیمیایی کاربرد دارد.«: 1»ی گزینه

فلینت یا همان سن  چخماق، سنری رسوبی با منشث سیلیس و کوارتز «: 2»ی گزینه

 گیرد. است که در صنایع سرامی  مورد استفاده قرار می

ی نازک آبی رنری اسکت ککه در تولیکد      مسکوویت یا میکای سفید ورقه«: 3»ی گزینه

 شود.  کار گرفته می طلق نسوز به

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

 )زهره حسینی( «1»ي گزينه -144

 شیمی رنگ( -799ی  )کتاب تکنولوژی مواد، صفحه

هکای   کننده، تربکانتین و رنک    های خش  ماسه، روغن  ی سیلکس از مخلوه ریز بتونه

 آید. های معدنی( به دست می خاکی )رن 

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

 امغانیان()مینا د «3»ي گزينه -145

 )کانی(

ی فلینت ککه بکه    زنه معروف است. الزم به ذکر است، سنباده به سن  آتش« فلینت»

 سن  چخماق معروف است، نوعی کوارتز بوده که از سفید تا خاکستری است. 

توف، سنری آذرآواری است که به صورت گدازه از آتشفشان خارج شده « 1»ی   گزینه

  کند. و در کف رودخانه رسوب می

 مسکوویت همان میکای نسوز است.«: 2»ی  گزینه

 سنری دگرگون است.« گنایس«: »4»ی   گزینه

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

 (59 -)خارج از کشور «0»ي گزينه -146

 (97ی  ومصالح، صفحه مواد )شناخت

 .گکردد  مک   الى و ماسه به تبدیل پوسیدن، از پس آذرین هاى سن  از حاصل کوارتز

 .شود  م  یافت الى و ماسه بیش و کم ها ی خاک در همه بنابراین

 

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -147

 )فلزات و نافلزات(

 خصوصیات نافلزها:

 خکواص  هکا  آن اکسید .هستند الکتریسیته و گرما ضعیف ایمقایسه با فلزات رسان در

 .دارد بازی خاصیت فلزات که اکسید دهد، درحالی نشان می اسیدی

 دارنکد،  جالی فلکزی  فلزات ،در مقابل ؛مات و شکننده هستند ددر شکل جامنافلزات 

 .دارند خواری چکش هستند و خاصیت پذیر خمش

 .رندتری نسبت به فلزات دا ینیپا جرم حیمی معموالً

 .نسبت به فلزات دارندتری  ینیپا جوش و دمای ذوب به طور قابل توجهی

 .باالتری دارند (الکترونراتیویته) گیری نافلزات خاصیت الکترون

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

 )زهره حسینی( «0»ي گزينه -148

 کانی( -22ی  )کتاب سبز خواص مواد، صفحه

هنرامی که میزان سیلیس در سن  بسیار کم و رن  آن تیکره باشکد، ایکن سکن  را     

نامند، مانند پری دوتیت. در صورتی که میزان سکیلیس در ترکیکب    آذرین قلیایی می

نامند و دارای رن  روشکنی   ن را اسیدی میسن  آذرین نسبتاً زیاد باشد، سن  آذری

 باشد مانند: گرانیت. می

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

 پور( )رکسانا مینویی «1»ي گزينه -149

 رنگ(  )شیمی

زدگی به رن  اضافه  ی ضدزن ، جهت محافظت سطوح از خوردگی و زن  ها دانه رن 

(، سککرنج )تتککرا اکسککید PbOسککید سککربانککد از: لیتککارژ )اک شککوند و عبککارت مککی

Pbسرب O3 هکای   دانکه  رنک  و  (، گرد روی، کرومات باریم، پتاسکیم،کرومات روی 4

میان تنهکا روی   این اند از: گرد روی، گرد برنز و آلومینیوم. در ها عبارت فلزی یا اکلیل

 های اکلیلی و ضد زن  جای دارد. دانه است که در هر دو گروه رن 

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

 )مینا دامغانیان( «1»ي گزينه -151

 )شیمی رنگ(

 ککه  اسکت  مقکاوم  و سکخت، بکادوام   العکاده  فوق (کروندوم) ومینیآلوم دیاکسی  سنباده

ی بکرا  ،ککوارتز ی  سکنباده . دهد شیسا را سخت فلزات مانند مواد نیتر سخت تواند یم

ی بکرا  گارانکت ی  سکنباده  از. شکود  یم استفاده فلزات پرداخت و ها سن  دادن قلیص

ی بکرا  (کونیلیسک  دیک کرب) میسک یلیس کربکور ی  سکنباده  و ازی خراط و فیظری کارها

 .شود یم استفادهی مصنوعی ها پوشش و ها رن  خش  ای مرطوب زدن سنباده
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