
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 (به ترتیب حروف الفبا): اختصاصی دروس طراحان
 

 نام طراحان نام درس

 درك عمومی هنر
مینا دامغانیان، احمد رضایی، مهشاد رضاییان، ارغوان عبدالملکی، دریا معتقدي، لیال مهدوي، نوید میرصادقی، 

 عالی شیدا نجفی، درناز وظیفه

 و فیزیک درك عمومی ریاضی
، لویی، زهرا دهقانی، بهاره صادقین، بهنام عاطفی اصفهانی، میثم حمزه قاجانپور، حمیده ترابی، سارا حسنیعلی آ

 الهام غالمی، حمید گنجی، رحمت مشیدي، کیوان موقوفه، سمیه یعقوبی

 ترسیم فنی
 هرنوش گلدوست،، مجید عسگري، ممحمدامین امیریان، ناصر پایافر، سعید درویش، زهرا دهقانی، حمیدرضا سجودي

 حمیدرضا مظاهري، حسن نساري

 خالقیت تصویري و تجسمی
کاخکی، سوري باطبی، مینا دامغانیان، احمد رضایی، مهشاد رضاییان، سهیل رکنی، شیدا نجفی،  فرزانه امیریان

 عالی درناز وظیفه

 مینا دامغانیان، محسن رحمانی، حامد شیوایی، ارغوان عبدالملکی، نوید میرصادقی خالقیت نمایشی

 حامد امرایی، احمد رضایی، نریمان سحابی، بابک کوهستانی، دریا معتقدي، مونا منوچهري خالقیت موسیقی

 خواص مواد
کمالو، سعید مبینی، الهام احمدپور، نوید ایزدگشسب، عرفان بیانی، زهره حسینی، مینا دامغانیان، سعید 

 برسام نعمتی
 

 گروه فنی و تولید
 
 
 
 

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

 رقیه محبی مسئول دفترچه
 حمید عباسی ناظر چاپ

 

 

 چی (وقف عام)  بنیاد علمی آموزشی قلم
 

@honarkanoon   
 

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

 

 درك عمومی هنر

 

نگاري و به تصویر کشیدن کار و زندگی فرودستان موضوع آثار کدام هنرمنـد   مردم -1

 است؟

 ) رضا عباسی4 اصغر پتگر علی )3 حسین بهزاد )2 ) اسماعیل آشتیانی1

 شور کدام است؟ترین عامل پیشرفت هنر آ اصلی -2

 ) حضور مؤثر و فعال قدرت حاکم2  ) تأکید بر یگانگی مذهب رسمی  1

 ) تعهد به میراث هنري اقوام پیشین4 ي سیاسی ) برقراري صلح در گستره3

 یافت؟توان  اي می هاي بلخ جنوبی و شمال شرق فالت ایران را در کدام منطقه و در چه هزاره ثیرات تبادالت فرهنگی و هنري محدودهأت -3

 ي سوم ق.م هزاره -تپه حصار دامغان) 2  ي چهارم ق.م  هزاره -شهداد )1

 ي چهارم ق.م هزاره -تپه حصار دامغان) 4  ي سوم ق.م  هزاره -شهداد )3

 هاي زیر است؟ یک از خطوط ایرانی داراي ویژگی کدام -4

 »هاي درون آن مثل نسخ باز است است و حلقه گونه دارد. گردش قلم در این خط، روان خطی پرحرکت و مواج است و حالتی رقص«

 ) ثلث4 ) رقاع3 نستعلیق ) شکسته2 نستعلیق )1

 دست آمده است؟ رو از کدام منطقه، به هاي کوچک انسانی مانند تصویر روبه تندیس -5

 تپه حسنلو )1

 ) تپه سیلک2

 چراغعلی تپه )3

 ) تپه حصار4

 است؟ نادرستکدام گزینه در عکاسی  -6

 گویند. می T.T.Lرسند  ي از نورسنجی که در آن اطالعات نوري از طریق عبور از لنز به سلول نورسنج میا ) به شیوه1

 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

                
   

               
                

  
         

               
  

           
             

              
                  
    

 تا ابتداي پادشاهی نخست و کهن 4تا  1هاي  فصل :1سیر هنر در تاریخ 
تـا   2و  1هـاي   فصـل  و فرهنگی ایـران:  آشنایی با میراث هنري

 ي باستان ابتداي معماري و شهرسازي در دوره
تـا ابتـداي روش    5و  4هاي  فصل :1آشنایی با صنایع دستی ایران 

 بافندگی داري 
 5درس  تاریخ هنر ایران:

 3سازي تا انتهاي فصل  از ابتداي تنظیم فاصله یا واضح 2فصل  :1عکاسی 
ي فتـرت تـا    بخـش اول از ابتـداي دوره   ی:آشنایی با مکاتب نقاش

 انتهاي بخش 
ي  سـازي دوره  از ابتـداي کـاخ   2فصـل   آشنایی با بناهاي تاریخی:

 ساسانیان تا انتهاي فصل
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 دارند؟ بر را در »ساسانی«هاي نمادین و انتزاعی هنر  ها شکل کدام نمونه -7

 ها ) مهرها و گچبري2  ها ) سکه1

 ها موزائیک )4  ) ظروف زرین و سیمین3

 کند؟ بیان می را» آقابزرگ شیرازي«ي نقاشی  هاي شیوه کدام گزینه ویژگی -8

 سازي داشت.  هاي عهد ناصري سعی در شبیه نگاري شخصیت ) در چهره1

 کرد.  ي سفید یا رنگی تصویر می ي خطی بر زمینه هاي زندگی روزمره را به شیوه ) صحنه2

 ي رضا عباسی شباهت دارد.  گیري او با شیوه طراحی و اسلوب قلم  ي ) شیوه3

 پرداخت. ستادان پیشین می) عمدتاً به رونگاري از آثار ا4

 کید دارد؟أبر کدام گزینه ت »سین لوح پیروزي نارام«رفته در  کار نمادها و نقوش به -9

 ) قدرت پادشاهی2  طبیعی بودن پیروزيفوق ) 1

 ) احترام به خدایان4  ) وقار رمزگونه3

 اقدام کرده است؟ هاي تصویري هنر قاجار، نسبت به خلق اثر گیري از مؤلفه کدام نقاش معاصر با بهره -10

  ) منوچهر یکتایی2  ) بهمن محصص1

 پور ) محمود جوادي4  ءپور ) جلیل ضیا3

 یک از مناطق زیر معرف فرهنگ بردوسیان است؟   دست آمده از کدام هاي به نمونه -11

  ) گنج دره هرسین2  ) تپه زاغه دشت قزوین1

 ) غار شنیدار 4  ) تپه حصار دامغان3

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  -12

 پذیرد. هاي سنتی تأثیر می مایه گراست که از نقش ي واقع ) نقاشی نوگراي معاصر نوعی نقاشی روشنفکرانه1

 پذیرد.  هاي سنتی تزئینی و خوشنویسی تأثیر می مایه ) نقاشی نوگراي معاصر گاهی از نقش2

 گیرد.  می  هاي باستانی بهره دن) نقاشی نوگراي معاصر گاهی از نگارگري عهد گذشته و گاهی از عالئم و نمادهاي تم3

 اند.   کند و شماري از آثار مدرن از کوالژ یا مواد و مصالح متنوع شکل گرفته ي سنتی میان هنرها را کم می ) نقاشی نوگرا فاصله4

 گرفت؟ می  النهرین و ایران باستان، مایه هاي بین برجسته هایش از نقش کدام هنرمند در نقاشی -13

  ) مارکو گریگوریان2  الخاص ) هانیبال 1

 نیا ) هوشنگ پزشک4  ) جلیل ضیاپور3
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 شدند؟ به چه شکلی نمایان می» سومر«موجودات اساطیري در تمدن  -14

 ها دقت نظر هنرمند در القاي حرکات طبیعی ماهیچه -) کالبدشناسی ظریف1

 هاي رنگین ها با صدف و سنگ تزئین حفره -ي چشمان و گودي ابروان ) حفره2

 تاجی شاخدار بر سر به عنوان نشان خداوندي -تر از باقی موجودات درشت ) اندام3

 موجوداتی حاصل از ترکیب اعضاي انسان و حیوان -) حالت رمزگونه، رسمی و ایستا4

 خورد؟ کدام گزینه در نقاشی مکتب زند و قاجار به چشم می -15

 وجه به عنصر بافت) اهمیت عنصر خط، ت2 بندي نامتقارن ها، ترکیب ) محدودیت تنوع رنگ1

 ها بندي متقارن و ایستا، محدودیت تنوع رنگ ) ترکیب4 بندي پویا ) توجه به عنصر بافت، ترکیب3

 نگارگري جدید در ایران با کدام هنرمند آغاز شد؟ -16

 ) محمدعلی زاویه4 ) علی کریمی3 ) هادي تجویدي2 ) حسین بهزاد1

 وجه تمایز کاخ سروستان از کاخ فیروزآباد چیست؟ -17

 ساخته شده است. بدون مالت فیروزآباد کاخ ) دیوارهاي1

 خورد. تري به چشم می سازي کم تر و قرینه ) در کاخ سروستان، آزادي بیش2

 شود. گنبدسازي دیده می ي زمینه در تر یافته توسعه ) در کاخ فیروزآباد فنونی3

 پوشی شده است. رایی چشمپذی اتاق طرف دو هاي رواق در گنبد نیم ) در کاخ سروستان از کاربرد4

 است؟ در میدان بوده شده اجرا ورزشی هاي بازي و ها تماشاي جشن براي درباریان و پادشاه استقرار محل آن، مسقف و بزرگ ایوان کدام کاخ و -18

 ستون ) کاخ چهل4 قاپو ) کاخ عالی3 بهشت ) کاخ هشت2 آباد صفی ) کاخ1

 از اقدامات کدام هنرمند است؟ گونه از رجال عهد ناصري، هاي عکس چاپ نقاشی -19

 ) ابوتراب غفاري4 الملک ) صنیع3 ) افشار ارموي2 الملک ) کمال1

 شود؟ به چه نحوي آشکار می» زیویه«ي  تأثیر هنر اورارتویی بر گنجینه -20

 گیري از نقوش گیاهی ) حاکمیت بهره2 ي گسترده از نقوش حیوانی ) استفاده1

 ي اندك از نقوش انسانی استفاده )4  کارگیري نقوش تلفیقی ) عدم به3

 آمیز داشت؟ وانی و موضوعات فاجعهاي خاص به تجسم حاالت ر در جریان تحول نقاشی جدید ایران، کدام هنرمند عالقه -21

 ) مارکو گریگوریان4 ) ناصر اویسی3  نوچهر شیبانیم) 2 بال الخاص ) هانی1
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  آید؟ طنز سیاه در ایران به شمار میي  دهنده ترین آغازکننده و ادامه کدام هنرمند، برجسته -22

 ) اردشیر محصص4 ) مصطفی رمضانی3 ) بهمن محصص2 بخش ) کامبیز درم1

 است؟ نادرستي پیکرنگاري درباري  کدام گزینه درباره -23

 سازي ) اهمیت به بازنمایی پیکر آدمی با تأکید بر شبیه2 ) ساختار متقارن بر اساس خطوط عمودي، افقی و منحنی 1

 هاي گرم به ویژه فام قرمز گزینی محدود با تسلط رنگ ) رنگ4 هاي تزئینی و تصویري مایه فیق نقش) تل3

 است؟ نشدههاي معماري پارتی، درست بیان  در کدام گزینه، ویژگی -24

 گرایی با استفاده از ارتفاع زیاد  عظمت -ها ) گوناگونی در طرح1

 استفاده از کنگره در نماي ساختمان -سازي چوبی، سکنج و فیلپوش در زیر گنبدها ) گوشه2

 هاي مسکونی ها و کاخ سازي در نیایشگاه قرینه -سرا گرایی با استفاده از میان ) درون3

 ها قرینگی در ساخت خانه بی -بري با خطوط شکسته و خمیده ) گچ4

 ثر است؟هاي کدام ا سازي روایت، القاي حس حرکت و شباهت به کاریکاتورهاي امروزي، از ویژگی ساده -25

 ) لوح نارمر4 سین ) لوح پیروزي نارام3 ي چنگ اور ) کاسه2 ) پرچم اور1

 ها است؟ ي کوروش در پاسارگاد، متأثر از معماري کدام تمدن معماري مقبره -26

 مصر -) یونان4  آشور -) اورارتو3 مانایی -) سومر2 اورارتو   -) مصر1

 شد؟ و حیات و خداي قیم شهر، شناخته میالنهرین، منبع حاصلخیزي  کدام جانور در اساطیر بین -27

 ) گاو نر4 ) شیر3 ) مرال2 ) قوچ1

  ي تالبوت و داگر، چه بود؟ ترین تفاوت شیوه اصلی -28

 .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. وهر شید) 3

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

 کند؟ ستون را بیان می م گزینه، تزئینات تاالر اصلی کاخ چهلکدا -29

 کاري ) آیینه4 بري ) آهک3 ) نقاشی روي گچ2 بري ) گچ1
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ونگار ایجاد کرده، سپس تمام سطح بدنه را با  هاي رنگی، نقش مو یا ابزارهاي دیگر و لعاب ي قلم در کدام نوع تزئین سفال، روي بدنه را به وسیله -30

 پوشانند؟ لعاب شفاف می

 رنگی ) تزئین هفت4 ) تزئین رو رنگی3 ) تزئین زیر رنگی2 رنگ ) تزئین یک1

 

 درك عمومی ریاضی

 

 ي زیر چندتاست؟ هاي سیاه در دهمین شکل از دنباله تعداد خانه -31

1(145  

2( 181 

3( 200 

4( 221 

 تر است. مجموع مجذور ارقام این عدد کدام است؟ واحد بیش 60برابر جذر خودش7عددي از  -32

1(33  2( 36 3( 30 4( 18 

 شکل مقابل از چند دایره تشکیل شده است؟ -33

1(12  2( 18 

3( 15 4( 13 

441کسري را معادل -34
756

 ترین اعداد دو رقمی باشند. اختالف میان صورت و مخرج کدام است؟ ن بزرگدر نظر بگیرید که صورت و مخرج آ 

1( 30 2( 35 3( 40 4( 25 

روز و تقریبـاً   8آیند. نقاشی این اتـاق در   ها می روز، دو نفر به کمک آن 4دهند. پس از گذشت میروز انجام  12نقاشی یک اتاق را سه نفر در -35

   شود؟ چند ساعت انجام می

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

 کدام است؟bوaترین اختالف میان ارقام  پذیر باشد، بیش بخش15بر  abbaبا در نظر گرفتن تمام حاالتی که عدد چهار رقمی -36

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

 کدام است؟ 93برابر مجموع ارقام عدد سال تولد وي است. سن این پسر در سال  1393سن پسري در سال  -37

1 (14 2 (15 3 (16 4 (17 

 محاسبات عددي
 آبان 4مهر و  20هاي  آزمون ي دوره
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3برابر عددي از8 -38
2

 تواند باشد؟ تر است، آن عدد کدام می واحد بیش4معکوس آن عدد  

1(3
5

  2( 3
4

 3( 5
3

 4( 4
3

 

325حاصل عبارت  -39
221

 تقریباً کدام است؟ 

1(/1 25  2( /1 47 3( /1 5 4( /1 56 

)حاصل عبارت -40 )
( )
+ × +

− ×

3 27 7 5 24
30 15 343

 کدام است؟ 

1 (1  2( 37 3( 2 4( 25 

+حاصل عبارت -41

+

2 3
4 15

 کدام است؟

1(
−

−

1 3
3 5  2( +

−
1 3
3 5

 3( +
+

1 3
3 5

 4( +
+

1 3
2 5

 

×                                                        حاصل عبارت مقابل، برابر کدام گزینه است؟ -42 − ×

× + ×

5 5

7 7
13 9 10 9
2 3 7 3

 

1( 9 2( 3 3( 27 4( 1 

  عددي دو رقمی با سه برابر مجموع ارقامش برابر است. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟ -43

1( 5 2( 3 3( 4 4( 2  

}ي مجموعه -44 } { } { }{ }A , , , , ,= 1 2 1 2 2  ، چند زیر مجموعه دارد؟1

1 (16 2 (8 3 (4 4 (1 

xاگر  -45
y
=

2
3

yگاه حاصل  باشد، آن 
x
−
−

3 3
3 2

x)  کدام است؟  ,y )= =/ /
2 1
3

 

1(2
3

 2(3
2

 3(−2
3

 4(−3
2

 

کنند. اگر هر دو فواره باز شوند، این حـوض در مـدت    ساعت پر می 8ساعت و 12رحوضی داراي دو فواره است، هر کدام به تنهایی حوض را د -46

 شود؟ ساعت و چند دقیقه پر می 4زمان

1 (40 2 (45 3 (48 4 (54 
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0/کسر متعارفی مساوي عدد اعشاري -47  ، کدام است؟59

1(59
990

 2(59
99

  3(59
900

 4(59
90

  

1درصد از 40 -48
4

 تر است. آن عدد کدام است؟ واحد ازآن عدد کم27عددي،  

1( 40 2( 20 3 (10 4 (30  

3باشد. اگر می 736عددمجموع دو  -49
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 

شـاگرد نداشـته    20تر از ها کم یک از این کالس است. اگر هیچ 3به 4و کالس دوم به سوم، 7به 9نسبت تعداد شاگردان کالس اول به دوم، -50

 آموزان کالس دوم چند نفر است؟ تعداد دانش حداقلباشند، 

1( 21 2( 28 3 (49 4 (36 

 

 

 ترسیم فنی

 

 

 

 ؟نیستبرداشتن آن از روي کاغذ و عبور دوباره از روي یک خط، قابل ترسیم  کدام شکل با یک بار حرکت قلم بدون -51

 

 

1(   2 ( 

 

 

 

3 (  4 ( 

 

 است؟ Lي کدام مشخصات مربوط به نقطه -52

1) (5،15،9(L 

2) (15،9،5(L  

3) (9،15،5(L 

4) (15،5،9(L 

 شناسی   مقدمات رسم فنی ـ حجم
 ترسیمات هندسی -ي چندضلعی هندسه

 یابی مجهول -خط و صفحه -ابزار و تجهیزات -نما رسم سه
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 نماي سوم دو نماي داده شده، کدام است؟   -53
 

 

1 ( 2 ( 

 

 

3 ( 4 ( 

 

 ضلعی به مساحت لوزي کدام است؟ وزي است. نسبت مساحت ششل JCKFمنتظم و چهارضلعیABCDEFضلعی شش -54

1(3
5

 2(2
3

  

3(3
4

 4(5
6

  

 در مورد نگهداري ابزار و وسایل ترسیم نقشه، کدام گزینه درست است؟ -55

 کشی نیز استفاده کرد. راي خطتوان ب از اشل می )1

 ها با آب گرم، یک بار در هفته کافی است. کش شوي خط و ) شست2

 روند. کار می کشی، منحصراً براي خط کشیدن به ) وسایل خط3

 رسم استفاده کرد. توان از تیغ یا کاتر روي تخته ) براي بریدن کاغذ و مقوا می4

 cm2، مربعـی بـه ضـلع    ABCDکـدام اسـت؟ (   xباشد، مقـدار  EDCدو برابر مساحت مثلث ABCEي در شکل زیر، اگر مساحت ذوزنقه -56

   باشد.) می

1 (cm2
3

 2 (cm1 

3 (cm3
2

 4 (cm1
2

 

 نماي مجهول کدام است؟ -57

 

 

1 ( 2 ( 

 

 

 

3 ( 4 ( 

 

  

E

x

A

B C

D

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

  
 

  11  :ي صفحه آبان هنرآبان هنر  44آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  سؤالسؤال
  

 

 

* 
 

 ، کدام است؟  داده شدهنماي سوم دو نماي  -58

 

1(   2(   

 

 

3 (  4(  

 

 یک از موارد زیر است؟ ي کدام دهنده ، نشانزیرشکل  -59

 کش کمک پرگار و خط ي قائمه به رسم یک زاویه )1

 ي قائمه به سه قسمت مساوي تقسیم یک زاویه) 2

 15ي رسم یک زاویه )3

 60ي رسم یک زاویه )4

 ها بزنیم؟ آن دایره، دو کمان به کدام شعاع ي زیر مماس کنیم. براي پیدا کردن مرکز را بر دو دایره 96اي به قطر خواهیم دایره می -60

 58و 28) 1

 48و 78) 2

 58و 48) 3

 48و 68) 4

 تر باشد مداد، . . . خواهد شد.  بیش Hي شوند که هر چه شماره مشخص می Hمدادهاي . . . با حرف -61

 تر رنگ کم -) نرم2  تر رنگ کم - ) سخت1

 تر پررنگ -) نرم4  تر پررنگ -) سخت3

  کند؟ رسم می »نقطه خط«یا  »چین خط«کدام قلم، فقط  -62

 رولینگ) 2  ) ترلینگ 1

 ) رولت4  درافتینگ  )3

 آید که با خط زمین موازي است؟ از برخورد کدام دو صفحه، خطی پدید می -63

 رخ ) منتصب و نیم2  ) افقی و جبهی1

 ) قائم و افقی 4  رخ ) مواجه و نیم3
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 گر چیست؟ شکل مقابل بیان -64

 ي مفروض ه شعاع معلوم مماس بر یک خط و دایرهروش رسم کمانی ب )1

 یابی ) ترسیم بیضی به روش نقطه2

 هاي برابر ) روشی براي تقسیم یک زاویه به قسمت3

 هاي برابر ) روشی براي تقسیم یک دایره به قسمت4

 ي زیر بر هم عمودند؟ کدام دو صفحه -65

 ه و افقی) مواج4 رخ و جبهی ) نیم3 ) افقی و منتصب2 رخ ) قائم و نیم1

 ي کاغذ، به ترتیب باید . . . و . . . درجه باشد. (از راست) ي ابزار با صفحه در هنگام ترسیم خطوط با قلم راپید و مداد، زاویه -66

1 (,80 60 2 (,60 80 3 (,60 60 4 (,60 45 

 سیم شکل بیضی داده شده، به کدام روش انجام گرفته است؟تر -67

 ) استفاده از مستطیل1

 سازها ) به روش رسم نیم2

 ) چهار قوس3

 ) نخ و دو سنجاق4

 است؟نادرست  هاي منتظم هاي زیر در مورد چندضلعی یک از ویژگی کدام -68

 گیرند.  هاي یک چندضلعی منتظم بر روي یک دایره قرار می ي رأس همه )1

 تمام زوایاي چندضلعی منتظم زوایاي محاطی و با هم برابر هستند.  )2

 هاي منتظم مقعر هستند. چندضلعی )3

 هاي منتظم در دایره محاط هستند. چندضلعی )4

   نماي افقی صحیح کدام است؟ -69

 

 

1 ( 2 ( 

 

 

3(  4 ( 
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 ها موجودند؟ ي مقابل، کدام گروه از خط در نقشه -70

 نتصبرخ، افقی، م ) نیم1

 ) غیرخاص، مواجه، قائم2

 رخ ) مواجه، جبهی، نیم3

 ) منتصب، غیرخاص، جبهی4

 

 خالقیت تصویري و تجسمی

 

 کوبیسم تغزلی، تعریفی براي کدام سبک است؟ -71

  ) کنستراکتیویسم2 ) اُرفیسم 1

 ) د استیل 4 ماتیسم ) سوپره3

 ثیلی از چیست؟در معماري مساجد، گنبد و فرش کف (قالی) هر کدام به ترتیب تم -72

 باغ و بوستان -) آسمان2   زندگی زمینی -) نظم کیهانی1

 زندگی زمینی -) آسمان4  باغ و بوستان -) معراج3

 تر است؟ کدام عنوان براي تصویر مقابل مناسب -73

 ) حمایت1

 ) استثمار2

 ) تفکر3

 ) تعامل4

 در اثر مقابل، کدام گزینه به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته است؟ -74

 ) کاربرد اشل در نقاشی1

 ) تقلید هنرمند از طبیعت2

 ) ظرافت در نقاشی هایپررئال3

 ) تمایل به خلق سه بعد در نقاشی4

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

 تا ابتداي کاربرد خط در ایجاد شکل 2و  1هاي  فصل :1کارگاه هنر 
 تا ابتداي توازن 4و فصل  3ي فصل  ادامه مبانی هنرهاي تجسمی:

 برد تا ابتداي اسکراچ 2فصل  مبانی تصویرسازي:
تـا ابتـداي طراحـی خطـی بـا       4و فصـل   3  ي فصـل  ادامـه  :1طراحی 

 ابزارهاي دیگر
   2فصل  انسان، فضا، طراحی:

آرایـی   از ابتـداي چگـونگی صـفحه    3فصـل   آرایی: پایه و اصول صفحه
 کتاب تا پایان فصل
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 ي تیره استفاده شده است؟  ي مقابل، به چه منظور از سطوح گسترده در طراحی صحنه -75

 ) ایجاد فضاي هندسی آرام1

 ) القاي ترس و وحشت2

 ) تأکید بر تصویر چشم3

 بندي متمرکز ) ایجاد ترکیب4

 برداري شده است؟ با کدام تکنیک عکاسی، عکس زیرتصویر  -76

 ) پنینگ1

 ) سرعت بسیار باالي مسدودکننده2

 کننده ) سرعت بسیار پایین مسدود3

 ي فوق کانونی ) فاصله4

 تري دارد؟ کدام ویژگی در اثر مقابل اهمیت بیش -77

 ) فضاي مثبت و منفی 1

 ) حرکت  2

  ) اغراق3

 ) کنتراست جهت  4

 تر است؟ برده مناسب یک از مؤسسات نام ، براي کدامزیرآرم  -78

 سرپرست ) کانون حمایت از کودکان بی1

 ي تأمین اجتماعی ) بیمه2

 ي جوانان ) صندوق تأمین آتیه3

 ) فرهنگسراي خانواده4
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 کدام است و به چه سبکی کار شده است؟ مقابلترین عامل بیانی در تصویر  مهم -79

 آرت آپ -) ترکیب عناصر دو بعدي و سه بعدي1

 فتوریسم -) تضاد شدید نور و تاریکی2

 مال مینی -) بیان آرامش همراه با زیبایی3

 آبستره  -) سادگی و حذف جزئیات4

 است؟ متفاوتیک، از نظر ارتباط بصري نوشته (تیتر و سوتیتر) با تصویر  کدام -80

 

 

 

1(   2 ( 3 ( 4 ( 

 

 

 مناسب پوستري با کدام موضوع یا مضمون است؟تصویر مقابل  -81

 ) آزادي بیان1

 ) نقد ادبیات مدرن2

 ) تئاتر ابزورد3

 1960ي  ) سینماي تجربی دهه4

 اند؟ در تصویر مقابل، خطوط غیرهندسی چه نوع تصویري به وجود آورده -82

 ) اکسپرسیونیستی1

 ) کوبیستی2

 ) آبستره3

 ) نمادگرایانه4
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 اند؟   به ترتیب، کدام عوامل بصري مؤثر بوده» ب« و» الف«آرایی  در صفحه -83

 

 

 (ب)  (الف)

 

 

 

 ) تعادل نامتقارن در هر دو تصویر2  توازن   -) تعادل متقارن1

 تعادل متقارن -) توازن4  ) تعادل متقارن در هر دو تصویر3

 کدام مورد در تصویر مقابل مشهود است؟ -84

 ) خطوط پیچان و منقطع1

 دار هاي زاویه ) خطوط صریح و شکل2

 افقی خطوط به مدد ریتم حرکت ) بیان3

 ) بیان حرکت به مدد خطوط بیانی و هیجانی4

 است. نشدهرو از نور براي ایجاد . . . استفاده  در تصویر روبه -85

 ) سطح1

 ) حرکت  2

 ) پرسپکتیو3

 ) تمرکز4

 ؟شود نمیکدام ویژگی در آثار بروگل دیده  -86

 هاي روستایی صحنهها در  ) همدردي عمیق با دهقان1

 هاي زندگی روستایی گرایی جدي و دقیق در صحنه ) واقع2

 ) ارتباط بصري میان انسان و محیط3

 نشاط هایی تاریک و بی هاي تیره و چرك خاکستري  و پرده ) لکه4

 جهت حرکت در طرح اسلیمی زیر، کدام است؟   -87

 ) باال به پایین1

 ) چپ به راست2

 ) پایین به باال3

 به چپ) راست 4
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 است؟ نادرستکدام مورد  -88

 کند. ) فضاي بین، کیفیت فضا را عوض می2 کند. ) فضاي پر، نوع فضا را مشخص می1

 شود. ها در فضاي پر انجام می ) تغییرات و جابجایی4  ) فضاي پر، ثابت است.  3

   اي استفاده از کدام ترکیب رنگی مناسب است؟ براي تصویرسازي با فضاي اسطوره -89

 هاي سرد و گرم رنگ  ) ترکیب2  هاي گرم ) رنگ1

 هاي تیره و ترکیبی ) رنگ4  خانواده هاي هم ) رنگ3

 آرایی کتاب صحیح است؟ کدام گزینه در ارتباط با صفحه -90

 هاي صفحه قرار بگیرند. ها تنها واژگانی هستند که مجازند در حاشیه ) سر صفحه1

دیگـر   است نسبت بـه یـک   گیرند، بهتر ) اعدادي که در جدول زیر هم قرار می2

 چین شوند. وسط

 گردند. آرایی می چینی و صفحه هاي فارسی حروف هاي التین با شماره ) پانوشت3

 شود. هایی تنها با نام یا اصطالح، نقطه گذاشته نمی هاي توضیحی، ارجاعی و پانوشت ) در پایان هیچ کدام از پانوشت4

 

 خالقیت نمایشی

 

 پاستورال در رنسانس ایتالیا، کدام است؟هاي  علت تحول یافتن درام -91

 آرته ) گرایش به کمدیا دل1

 هاي ساتیر قدیمی   نامه ) مورد توجه بودن نمایش2

 هاي اخالقی و مذهبی ) تأکید بر نمایش3

 ) نمایش وضعیت انسان ناکامل در نظام اجتماعی4

 هاي هنري به وجود آمد؟ مدرن به تأثیر از کدام سبک تئاتر پست -92

 ) دادائیسم و فوتوریسم2  ئالیسم و فوتوریسم) سورر1

 ) اکسپرسیونیسم و دادائیسم4  ) سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم3

 قدمان سبک رئالیسم در کشورهاي فرانسه و روسیه، چه کسانی بودند؟ پیش -93

 ) فرانسه، یونسکو / روسیه، چخوف2 فرانسه، بالزاك / روسیه، داستایوفسکی  )1

 ) فرانسه، بودلر / روسیه، ناباکوف4  سیه، تولستوي) فرانسه، زوال / رو3

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

اي و  هاي میلـه  عروسک 4فصل  کتاب اصول و مبانی نمایش عروسکی:
 نخی

 3فصل  کتاب اصول و مبانی ماسک و گریم:
تا ابتـداي مـواد و    2فصل  ساخت و اجراي دکور، لباس، ماسک و گریم:

 مصالح
 2فصل  گویندگی، اجرا و بازیگري:

ه و حماسـه، نمـایش در یونـان،    اسـطور  کتاب سبز خالقیت نمایشـی: 
نمایش در روم و قرون وسطی، نمایش در رنسانس و مکاتـب ادبـی   

 ) 5تا  1هاي  (فصل
 8و  7، 6، 2،  1هاي  فصل کتاب آبی خالقیت نمایشی:
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 دهد؟ تصویر مقابل، کدام نوع صورتک را نشان می -94

 ) نیمه1

 ي کامل ) سر و چهره2

 چهره ) تمام3

 ) کوچک4

  هاي خود شرکت دادند؟ در تاریخ تئاتر یونان، اجراکنندگان کدام نوع نمایش، اولین گروهی بودند که زنان را در نمایش -95

 ) ساتیر4 ) کمدي3 ) میم2 تراژدي) 1

 رود؟ کار می کدام صورتک براي اساطیر و خدایان به -96

 ي کامل) صورتک سر و چهره2  چهره ) صورتک تمام1

 سر ي چهره با تزئینات بلند در اطراف اندازه  ) صورتک هم4  ) صورتک کوچک3

 مسابقات سرگرمی در قرون وسطی مربوط به کدام گروه بود؟ -97

 ) نجبا و درباریان2  دي) مردم عا1

 ) بیگانگان و مهاجرین4  ) قشر روحانیون 3

آیـد و   ها حاصـل مـی   حرکات و سکون ،اصوات، کلمات، عمدتاً متکی به ریتمی است که از تکرار حروف ،در بازیگري و کارگردانیکدام مکتب  -98

 ؟شده است آور، تلخ، ترسناك، رمزآمیز و اغراق ی شگفتیداراي طرح اجرا

  ) فوتوریسم2  ئالیسم) سورر1

 ) سمبولیسم4  ) اکسپرسیونیسم3

 آرته، برگرفته از کدام مورد بود؟ ها وتمهیدات داستانی کمدیا دل شخصیت -99

 هاي آریستوفان و مناندر نامه ) نمایش2  ) ساتیرهاي یونانی1

 ي یونانی) کمدي کهنه4  هاي پلوتوس و ترنس نامه ) نمایش3

 شد؟ چه نوع عروسکی استفاده می از» بازي سلیم شاه«در نمایش  -100

 اي ) سایه4 ) نخی3 اي ) میله2 ) دستکشی1
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 خورد؟ ي دوران رنسانس، به چشم می ي اشرافی در آثار کدام نویسنده استفاده از نظرگاه دهقانی براي نقد قدرت متکبرانه -101

 ) پدرو کالدرون4 ) تامس کید3 ) کریستوفر مارلو2 ا) لوپه د وگ1

 شبیه به کدام نوع نمایش ایرانی است؟  » آرته کمدیا دل« -102

 ) روحوضی4 بازي ) کچلک3 میرنوروزي) 2 کشی مغ) 1

 ، درست است؟»آنتونیوالسکی«اثر » آشیل«ي  نامه ي نمایش کدام گزینه درباره -103

 بینی مسیحی کایی درام با جهان ) درآمیختن شکل سنه2 ) اتحاد در شکل و محتواي کالسیک1

 ) نخستین درام به زبان بومی4 ي رنسانس دوره) اولین تراژدي تقلیدي 3

 اي درست است؟ کدام گزینه در مورد نمایش با عروسک میله -104

 باشند. اي فاقد پا هستند و از لحاظ آناتومی ناقص می هاي میله ) عروسک1

 هاي دستکشی، حجم و ارتفاع عروسک قابل تغییر نیست. ) در این شیوه، مانند عروسک2

 ها از هم سخت است. گردان برقرار است و تشخیص پیکر آن باط کامل بین عروسک و عروسک) در این شیوه ارت3

 بندد. گردان را در خلق بازي می ها، دست عروسک ) سرعت عمل پایین این عروسک4

 است؟ نادرستهاي شکسپیر و معاصران وي، نامه ي نمایش کدام گزینه درباره -105

 و شر ریخ يروهاین با هاي شخصیتریدرگ) 2  نیمکان مع قدانف) 1

 داستان تیپراهم عیوقابراي روایت استفاده از قاصد ) 4  وستهیپ یخیتداوم تار) 3

 چگونه بود؟ (tetralogie)هاي چهار بخشی یونانی  ترتیب اجراي نمایش -106

 شد.  ي تماشاچیان اجرا می پرده و هجو بود که جهت تغییر روحیه ) شامل چهار نمایش میان1

 گردید نمایش اول تراژدي و نمایش دوم طنز بود.  ودیک که هر کدام در دو قسمت اجراء می) دو نمایش مل2

 شد. هاي بز نر و غیره اجرا می ) شامل سه تراژدي و یک نمایش شاد، که نمایش شاد آن با ماسک3

 شد. می ) یک نمایش که به چهار بخش تقسیم شده و در بین نمایش بر اساس نظر کارگردان نمایش اصلی اجرا4

 گرایی دارد؟ ها در بستر واقع ها و اسطوره سبک، تأکید بر افسانه  کدام -107

 سیسم ) رمانتی2  ) اکسپرسیونیسم  1

 ) رئالیسم جادویی 4  ) ناتورالیسم3
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 ترین ژانر ادبی در دوران نئوکالسیک کدام بوده است؟   مهم -108

 ) تراژیکمدي2  ) تراژدي1

 ) فارس4  ) کمدي3

که با درك حسی خود از تصویر ذاتی کنش نمایشـی   به درون بوده که کارکرد آن یاري رساندن به بازیگران است براي آن فرآیندي از بیرون« -109

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

 ) احساس یگانگی2  ) میزانسن ارگانیک1

 ) کنترپوان در طراحی4  سازي ) بدیهه3

 کند؟ ویژگی آثار شکسپیر را بیان میکدام گزینه،  -110

 پردازي دقیق ) بازیگران اندك با شخصیت2  ) پایبندي به وحدت زمان و مکان1

 ) دیالوگ شاعرانه و جاندار و استفاده از اشکال دراماتیک متنوع4 ) استفاده از شخصیت محرم راز براي نخستین بار3

 

 خالقیت موسیقی

 

111-  کدام گزینه را تـداعی  »تاك تیک«صداي صداي ساعت یا همان حرکت ممتد ،

 کند؟ می

 ضربی ) میزان سه2  ) میزان چهارضربی1

 ) میزان لنگ4  ضربی ) میزان دو3

 چیست؟» دو«ي بیست و سوم افزوده از نت  فاصله -112

 ) فا4 ) می3 ) ردیز2 ) فادیز1

 ي زیر کدام است؟ نماي مناسب براي نمونه میزان -113

1( 6
8

  2 (3
4

 

3 (12
16

  4 (7
8

 

 کند؟ کدام ویژگی ذاتی موسیقی آن را صاحب طبیعتی متناوب می -114

 ) فرکانس4 ) متر3 ) دیرند2 ) ریتم1

 تئوري موسیقی غربی
 هاي ساده و ترکیبی، لنگ و ...) بندي (میزان ریتم و میزان -
 شناسی فواصل غربی و نت -
 هاي ماژور) هاي دیاتونیک (بخش گام شناخت گام -
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3میزان -115
8

 تواند باشد؟ کدام می 

 دار ضربی با ضرب سیاه نقطه ) میزانی سه2  بی با ضرب سیاهضر ) میزانی سه1

 دار ضربی با ضرب سیاه نقطه ) میزانی یک4  ضربی با ضرب سیاه ) میزانی یک3

  برابر شود، صوت حاصل چه نسبتی با صوت اولیه دارد؟ اگر فرکانس صوتی سه -116

 ) کنسونانت کامل2  ) دیسونانت1

 شونده] [جذب ذب ) کنسونانت جا4  ) کنسونانت ناقص3

 یک از فواصل زیر، ساده است؟ کدام -117

 

1 (  2(  

 

3(   4(  

 

 چیست؟» بمل سی«و » فادیز«ي صداي بین دو نت  فاصله -118

 ) چهارم کاسته4 ) چهارم افزوده3 ) چهارم درست2 تر ) چهارم کاسته1

 شود؟ در کدام گزینه دیده می زیري  معکوس فاصله -119

 ه) چهارم کاست2  ) سوم بزرگ1

 ) سوم کوچک 4  ) چهارم افزوده3

 گویند؟ یا شیطانی می (Tritone)» تریتون«یک از فواصل زیر،  به کدام -120

 بکار ) فادیز به سی4 ) دو به البمل3 ) دو به فادیز2 ) ر به فادیز1

 است؟» ر«کدام نت  -121

 »فاي خط سوم«) نت روي خط اول حامل کلید 2 »سل«) نت روي خط اول حامل کلید 1

 »دوي خط چهارم«) نت روي خط اول حامل کلید 4 »دوي خط سوم«روي خط اول حامل کلید ) نت 3

   کدام فاصله به درستی محاسبه شده است؟ -122

 پنجم کاسته ←بمل ) دو تا سل2  ششم کاسته ←) دو تا البمل1

 سوم کاسته ←بمل ) دو تا می4  هفتم کاسته ←بمل ) دو تا سی3
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 هستند؟» آنهارمونیک«کدام دو نت  -123

 ) سل و البمل4 بمل ) فا و سل3 ) می و فابمل2 بمل ) ر و می1

کنـیم، از چـه کلیـدي اسـتفاده خـواهیم      تر اجرا  را یک دوم باال» سل«بر روي حامل کلید   شده هاي نوشته چه بخواهیم نت در انتقال نظري، چنان -124

 کرد؟

 ) فاي خط چهارم4 ) فاي خط سوم3 ) دوي خط چهارم2 ) دوي خط سوم1

 ي صوتی است؟ شامل کدام محدوده» کنترآلتو« -125

 »دوي خط دوم«) متوسط زنانه با کلید 2  »دوي خط سوم«) بم زنانه با کلید 1

 »فاي خط سوم«دانه با کلید ) متوسط مر4 »دوي خط چهارم«) زیر مردانه با کلید 3

 هاي دوم، سوم و هفتم یک گام ماژور چیست؟ نام دیگر درجه -126

1 (supertonic ،submediant ،leading tone 2 (mediant ،submediant ،sensible 

3 (supertonic ،mediant ،leading tone 4 (mediant ،submediant ،octave  

 مت بمل در سرکلید است؟هاي زیر داراي سه عال یک از گام کدام -127

 ) ربمل ماژور4 بمل ماژور ) می3 بمل ماژور ) سی2 ) البمل ماژور1

 آیند؟ به ترتیب جزو کدام دسته از ماژورها به حساب می» فا ماژور«و » ال ماژور«هاي  گام -128

 ) ماژور دیزدار، ماژور دیزدار2  دار ) ماژور دیزدار، ماژور بمل1

 دار، ماژور دیزدار ) ماژور بمل4  دار دار، ماژور بمل ) ماژور بمل3

 یک از خصایص صوت است؟ ي منطقی کدام نتیجه» فاصله (اینتروال)« -129

 ) طنین4 ) دینامیک3 ) دیرند2 ) بسامد1

 ؟داردن برده کاربرد عملی هاي نام یک از گام کدام -130

 بمل مینور ) می4 ) دوبمل ماژور3 ) فادیز ماژور2 دیز ماژور ) سل1

 

 خواص مواد  

 

یـک از مـواد    براي جلوگیري از پخش قطرات رطوبت و آب روي کاغذ، از کـدام  -131

 زنند؟  می» آهار«زیر به سطح کاغذ 

 ) ژالتین2  ) استات سلولز1

 ) نشاسته4  ) سولفات آلومینیوم3

 مواد و مصالح ـ شیمی رنگ ـ کاغذ و چاپ
 خاك مباحث مربوط به سنگ، کانی و

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

 زداها و ...) رنگ

 ها صنعت چاپ، کاغذ و مباحث مربوط به آن
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 شود؟ ، چه موادي به آن اضافه می»فل گل«تر شدن مالت  تر شدن و محکم براي روشن -132

 ) خاك نرمه4 ) خاکستر چوب3 ) ماسه آهک2 ) نمک طعام1

 گیرد؟ بندي قرار می دسته  ماسه از نظر اندازه، در کدام -133

 دانه  ) درشت4 ) چسبنده3 ) ریزدانه2 دانه ) میان1

 ؟نیستهاي سبک مصنوعی  دانه کدام گزینه از سنگ -134

 هاي تولید شده از حرارت دادن و انبساط خاك رس ) دانه1

 ها سنگ و پوکههاي سنگی سبک مانند سکوریا  ) دانه2

 گدازي ي آهن ي مذاب کوره هاي حاصل شده از انبساط روباره ) دانه3

 سنگی هاي زغال مانده دست آمده از خاکسترها و پس هاي صنعتی به ) جوش4

   :شود نمیمایعی قرمز رنگ است که به صورت آزاد یافت  -135

 ) کربن4 ) فلوئور3 ) برم2 ) سلنیم1

 کدام گزینه صحیح است؟ -136

 گ پالستیک سرعت خشک شدن پایین است.) در رن1

 هاي روغنی، تینر، بنزین و آب است. ) حالل رنگ2

 کند. دهد و آن را در برابر رطوبت نفوذناپذیر می ) رنگ آلومینیوم ظاهري متالیک (فلزي) به جسم می3

 رود. کار می ها به ها و کوره ) رنگ قیري به همراه رزین سلیکونی در پوشش دودکش4

 شود؟ اکسید کبالت با کدام ماده، آبی کبالت حاصل می از ترکیب -137

 ) نیل4 ) اکسید روي3 ) الجورد2 ) اکسید آلومینیوم1

 کن گازي در مرکب چاپ کدام است؟   خشک -138

 اسکاتیف )4 ن) آنیلی3 توم ) بی2 تولوئن) 1

 رود؟ کار می کدام کاغذ از الیاف رامی بوده و در اسکناس به -139

 ) موسلین4 شفلن )3 گرانه ) فیلی2 ) کرافت1

 شود؟ قیمت، به عنوان پرکننده استفاده می هاي سیاه رنگ ارزان کدام رنگدانه در آستري -140

 ) قرمزدانه4 ي استخوان ) دوده3 ) اسپرك2 ) بغم1
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 است؟ نادرستي جالهاي مومی  کدام گزینه درباره -141

 اند. بگیرند، مناس ) جالهاي مومی براي کارهایی که در معرض رطوبت زیاد قرار می1

 ها به صورت مختلفی وجود دارند که ممکن است خمیري، مایع و یا اسپري باشد. ) موم2

 توان از این جالها استفاده نمود. هایی که داراي خلل و فرج بزرگ و خشنی هستند می ) براي چوب3

 هاي چوبی به کار برد. توان براي مبلمان، پارکت و پانل ) جالهاي مومی را می4

 شود؟ ي سیلیسی، کک نفتی، نمک و خاك اره حاصل می از ترکیب ماسه کدام گزینه -142

 هاي کوارتز ) سنباده2  هاي گارانت ) سنباده1

 هاي کربورسیلیسیم ) سنباده4  اي هاي شیشه ) سنباده3

  چه عملکردي در خمیر کاغذ دارد؟» آلوم سولفات« -143

 ) پر کردن منافذ ریز کاغذ2  ) جبران کمبود سلولز1

 ي سلولز ) سفیدکننده4  ي الیاف کاغذ نده) چسبان3

 شود؟ هایی از جنس روي، از کدام گزینه استفاده می براي تمیز کردن کلیشه -144

 ) پرکلرور آهن4 ) اسفالتوم3 ) اسید کلریدریک2 ) گل مل1

 هاي آذرین، غنی از کدام عناصر هستند؟ ها در سنگ کانی -145

 ) آلومینیوم و سدیم4 سیم) آهن و کل3 ) کلسیم و پتاسیم2 ) آهن و منیزیم1

 هاي البرز مرکزي چه رنگی است؟ هاي آذرآواري (توف) موجود در کوه رنگ سنگ -146

 ) خاکستري 4 ) سبز3 ) سیاه2 ) سفید1

 شود؟ ) از چه مرکبی استفاده میP.V.Cهاي مصنوعی ( براي چاپ بر روي پالستیک -147

 رکب آکریلیک) م4 ) مرکب تامپرا3 هاي وینیل ) مرکب2 هاي سلولزیک ) مرکب1

 آید؟ از حلزون دریایی چه رنگی به دست می -148

 ) ارغوانی تایر4 ) سبز3 ) نارنجی2 مشکی )1

  دهد؟ شیسا را مواد نیتر سخت تواند  می سنباده کدام -149

 کوارتزي  ) سنباده2  کروندومي  ) سنباده1

 کونیلیس دیکربي  ) سنباده4  گارانتي  ) سنباده3

 باشد؟ ومیت مییک تعریف درستی از دیات کدام -150

 ) خاك رسی داراي آهک2  ) خاك رسی داراي فلدسپات1

 هاي آغازیان ) خاك غیر رسی از رسوبات اسکلت4 ) خاك رسی بدون ترکیبات اضافی3
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 درك عمومي هنر

 

 (ارغوان عبدالملکی) «3»ي گزينه -1

 (هنر اسالمی ایران -منابع آزاد)

هتاییا اتار  نتدویپرداخت  وشهتهنگاریمی،عمدتاًبهمردم«اصغرپتگرعلی»

استلش اتارتتتدری اًا ستاخ  .اتردفر دستانههری ر ستاییرانقاهیمی

(المعارفهنر،پاابا دایر.)رنگینتحشلیاف  نیآ اد دستانهبهقلمپرداخ خام

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

 (59 -خارج از کشور ) «2»ي گزينه -2

 (النهرین هنر بین -منابع آزاد)

.ترینعاملپیشرف هنرآهشر،حضشرمشثر فعالقدرتحااماس اصلی

صتغیر آستیای دیگر اقشام   بابلی هنرا  ت ربه   اقتباس هامدت ا  پس آهشری هنر

 اته بنیانوذاه  را سبکی بشدند، تشانا سا یبرجستهنقش در اه(امر  ی یترایه)

 همتاهنگی به تبدیل د م آهشرنصیرپال  مان  در وردید ح اران هایمشفقی  منشأ

 آهتشربانیاال    مانآهشرنصتیرپال در آهشری هنر.هد تصشیری هنر   بینمعماری

 بته هااغلببرجستهنقش.یاف  ت لی دیشاری هایبرجسته نقش هاااخ معماری در

 اختصتا  متذهبی مراستم   هتاقلعته ههرها  یمحاصره هکار، جنگ، هایصحنه

 نمایش در هنرمندانآهشری.داه  حضشر جا همه در قهرمان هاههمچشن   داه 

 ستتی،  وریت،، هتایحال    بشدند تشانا بسیار هکار هایصحنه خصش  به حیشانات

.اردندمی م سم دقیق   طبیعی را حیشانات مرگ

 آفترینش در تتربتیش را ختشد خالقیت    مهتارت آهتشری تتراتستنگ هنرمندان

 چنین هاااخ هایدیشاره انتهایبی   طشالنی سطشح  یرا جه دادند، هابرجستهنقش

 نقتشت .بتشد آ رده فتراهماتابی مناظروشناوشنچشن خلق برای را  سیعى ی مینه

 معترف اته را چتهآن هر خالصه   هکارها ها،جنگ نیمر د نینشاتشصیف هایااخ

.اندورفته عهده به  جه تریناستادانه اس به پادهاهی   پادهاه هشا  قدرت،

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

 (شیدا نجفی) «3»ي گزينه -3

 (11ی  صفحه ،1سیر هنر در تاریخ )

ارمان،هتهداد،)تمدنیپرر نقدرجنش هرقیایران،یسشمقبلا میالددره،اره

(النهترینبتین)ر دانپدیدآمداهارتبتاطشبتامیتان(تاهیحیی،تمدنده لشت

هایبلخجنشبی همالهرقفتالتاتبامحد دهتر تبادالتفرهنگی هنریام

.تربشدایرانبیش

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

 (دریا معتقدی) «4»ي گزينه -4

 (هنر اسالمی -منابع آزاد)

.دهنتدمقلتهنستب متیاس  ابداعآنرابهابنوانهخطثلثیکیا خطشطهش

وردتقلمدراینخط.وشنهداردثلثخطیپرحرا  مشاجاس اهحالتیرقص

های،با جشددرهتی،حالتیبههمپیشستهدارند حلقهحر ف المات.ر اناس 

.هامثلنسخبا اس در نآن

هتا،حکتاایهایقرآن،پش جلدنشیسی،سرلشحهخطثلثبراینشهتنعنشانسشره

ااررفتهاست هابهااریها ااهیها اارهایقیمتی بهخصش دراتیبهسنگ

. هنش همرایجاس 

.هشدالخطشطیامادرخطشطوفتهمیث،امبهخطثل

یصفشیبنابهدالیلیمانندر نتقنستتعلیق،ستیرنشیسیدرایرانپسا د رهثلث

.ن، لییاف 

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

 (شیدا نجفی) «3» ي گزينه -5

 (15ی  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

هتایاشچتکانستانی جتانشرانراتنتدیس«(علیتاهچراغ)مارلیک»بخشیا آثار

.دهندتشکیلمی

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه -6

 (22و  27، 72، 71های   ، صفحه1عکاسی )

تتر هترچتهعتددر  نته،اشچتک(f.61مثالً)ترباهدهرچهعدددیافراوم،ب،رگ

 است  آن امتر عل این.هشدترمیر  نه،ب،رگ(f.2مثالً)ترباهدشچکدیافراوم،ا
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یاانشنیلن،خشاهدهد راچهاربرابرانیم،معادلفاصلهf.4قطردیافراوم اور اه 

.یاانشنیلن،خشاهدبشدراهان،دهبرابرانیم،معادلفاصلهf.61اورقطردیافراوم

 سلشل به لن، ا  عبشر ا  پس نشری اطالعات نشرسنج، ایدار هاید ربین در:«6»یو،ینه

 ا  قستم  یک در د ربین هر در هاسلشل این.انندمی برخشرد نشرسنجد ربین حساس

 ا  عبتشر طریتق ا  نشری اطالعات چشن .اس  هایکسانآن یهمه اار اما هده نصب آن

.وشیندیمT.T.Lا نشرسن ی هیشه این به رسندمی نشرسنج سلشل به لن،

ایدریچته وشیند،می هم مستقیم دید آن به اه یا منظره نشعیا  در:«3»یو،ینه

 عدستی تعتدادی آن در   دارد قترار د ربتین چپ سم  یا    سط   باال قسم  در

 .اندمی انتخا  را خشد نظر مشرد اادر دریچه، این در ن ا  عکاس اس   هده نصب

   بینیممی چهآن بین ن،دیک، هایفاصله در هایا هوشنهمنظراین با عکسبرداری در

تتشا ییتا خطتای آن بته اته هتشدمتی دیتده تفتا تی هتشد،متی ورفته اه عکسی

.وشیندمی«پارالکس»

 چه هر   تر سیع آن دید  ا یه باهد، ترام لن، اانشنی یفاصله چه هر:«4»یو،ینه

.بشد خشاهد ترام آن دید یباهد، ا یه تربیش لن، یک اانشنی یفاصله

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

 (شیدا نجفی) «2»ي گزينه -7

 (27ی  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

هایانت،اعتی نمتادینیایهستنداههکلهایساسانیآثارار ندهها وچبریمهر

.اندهتهرادربردارنداهتاامر  نی،درهنرمعاصرتاثیروذا

 .یدانشگاهتهرانمشاهدهاردتشاندرنشانهایا اینتأثیرپذیریرامینمشنه

 







 

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

 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي گزينه -8

 (هنر اسالمی ایران -منابع آزاد)

الصنایعیبتررا م معا درهی.نگارعهدناصریبشدآقاب،رگهیرا ینقات قلمدان

هتایعهتدناصترینگاریهخصتی ا درچهره.پاارد بهتعلیمهاوردانپرداخ 

.الملکبشدیصنیعسا یداه  تاحدیتح تأثیرهیشهسعیدرهبیه

(لمعارفهنر،پاابا اةدایر)

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

 (شیدا نجفی) «2»ي گزينه -9

 (97ی  صفحه ،1هنر در تاریخ  یرس)

«ستینلتشحپیتر  ینتارام»یبرجستتهتشاندرنقشتأایدبرقدرتپادهاهیرامی

ینمادها نقشتدراینلشحدرجه تثبی  ت لیلمقامهتاهالیه.مشاهدهارد

.هشداند،چی،یاهدرهنراادیبه ضشحدیدهمیااررفتهبه

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

 (59 -سراسری ) «3»ي گزينه-11

 (هنر اسالمی ایران -منابع آزاد)

هناختند،اماا یکاشبیست متنمنرامدافعسرسخ اشبیسممی«جلیلضیاپشر»

ستا ییهخصیختشدرایافت اتهاشهشتیبتشددرستادها به  دیهیشه.نبشد

ایتنر تدرمشضتشعات  ااربست «آندرهلت »هابهر تاستادانیچشنهکل

. ر ستاییمیهایملهما هنرد رانقاجار هنرقشمایهنقش

(المعارفهنر،پاابا ةدایر)

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

 (عالی درناز وظیفه) «4»ي گزينه-11

 (71ی  آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران، صفحه)

آمتده دست به ایران غر  در آثاری نشسنگی، د ران معماری ایاجتماعاتهنمشنه ا 

 فرهنتگ»بته اته است  های اوترساشه در د ره این مشخص فرهنگ وراهنشان

 ایتن در ایتران غر  در«غارهنیدار»آمدها  دس به آثار.اس  معر ف «برد سیان

 ادامه پیش سال ه،ار 22 تا دهداهمی نشان را سال ه،ار 33 به ن،دیک قدمتی د ره

.اس  داهته
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 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي گزينه-12

 (22و  27های   آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه)

نماست اتهنقاهینشورایمعاصر،غالباًنشعینقاهیذهنی،ر هنفکرانه غیر اقتع

پذیرد واهینی،هایسنتیت،ئینی خشهنشیسیتأثیرمیمایهبعضیا قاتا نقش

هایباستتانیهایتمدنا نگاروریعهدوذهته بعضاًنی،ا عالئم نمادها نشانه

اند حتتیا بتینیسنتیمیانهنرهارااممینقاهینشورافاصله.ویردبهرهمی

هایچسباندنییااشالژ یاا متشاد مصتالحیهماریا آثارمدرنا نقش.بردمی

 .اندمتنشعهکلورفته

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

 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي گزينه-13

 (هنر اسالمی ایران -منابع آزاد)

نشعیااسارسیشنیسمر ایتیبتامضتامیناستاطیری متذهبیرا«الخا هانیبال»

ایترانباستتان،مایتهالنهترین هتایبتینبرجستتها نقشا درنقاهی.متدا لارد

هتایهایستاان استتفادها رنتگاتباردیفاردنپیکرهدرآثارا لیه.ورف می

بعداًبترهتدت.آفریدنما،اسرارآمی، هبهسشررئالیستیمیخامشت،ایفیتیسترگ

ورایتیآواهانته،عنصترثابت درهنترنتشعیبتد ی.هااف، دها صراح هکلرنگ

یا دنیتایمعاصتررابترایاتارختشدبتروتاهمشضتشعاتبشد،حتیاوروه«الخا »

(المعارفهنر،پاابا دایرة.)و،یدمی

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

 (احمد رضایی) «4»ي گزينه-14

 (95ی  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

سادویساختار،هکلظتاهریمخر طتییتا:اندا هایسشمریعبارت یژویپیکره

هتا هتا اتاربردآیینتیآنها،حال  قاررم،وشنه،ایستاییپیکترهپیکرهایاستشانه

مشجشداتتخیلی اساطیری.هاباتلفیقمشاد مصالحوشناوشنمهارتساخ پیکره

اند همگتیخصتلتی جشدآمدهدرتمدنسشمرا ترایباعضایانسان حیشانبه

ایاصلیداستانجانشرانیهستنداتهبتههواهینی،هخصی .سرایانهدارندداستان

.انداارهایانسانیمشغشل

 (ارغوان عبدالملکی) «4»ي گزينه-15

 (25و  22های  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه)

هتایقرمت،یرنتگتترمایتههامحد داس  بتیشدرمکتب ند قاجارتنشعرنگ

اماعنصربافت متشرددهدعنصرخطاهمی خشدراا دس می.اندخشدنماییمی

هتامتقتارن،ایستتا ستادهبندیهاترایبدرایننقاهی.ویردتشجهنقاهانقرارمی

هتایبت،رگاهتغالاس  اغلباادرهایعمشدیتصشیررایکیاد پیکردراندا ه

.اندمی

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

 (ارغوان عبدالملکی) «2»ي گزينه-16

 (25ی  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه)

یترینچهرهاماهاخص.آغا هد«هادیت شیدی»نگاروریجدیدبهطشررسمیبا

.اس «حسینبه،اد»وامنگاروریجدیدپیش

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه-17

 (22و  29 های آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه) 

اس ، لیدرااخسر ستان، فیر  آباد ااخ ینقشه یادآ ر اورچهبنایااخسر ستان

.خشردتریبهچشممیسا یامتر قرینهآ ادیبیش

 امتک به   ناصاف هایسنگ ا  فیر  آباد یآتشکده یا ااخ دیشارهای:«6»یو،ینه

.اس  هده آنسفیدااری ر ی   ساخته مالت

 ساخته، سر ستان در میالد ا  بعد پن م یسده در بهرام اه ااخی در:«3»یو،ینه

.هشدمی دیده ونبدسا ی ی مینه در تریافته تشسعه فنشنی   ترپیشرفتیاامل

 در دقیقتاً نته  لتی اصلی، بنای طرفین ضلع هر درااخسر ستان،در:«4»یو،ینه

 بنتا، ایتن ختا  های یژوی ا  .اس  تاقدار اقع باریک اتاق د  یکدیگر، مقابل نقطه

 .باهدمی ا لینبار برای پذیرایی اتاق طرف د  هایر اق در ونبدنیم ااربرد

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه-18

 (27تا  25های  آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه)
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 دیگر هایااخ  ر دی   اس   اقع (نقشجهان)ناماماصفها میدان در قاپشعالی ااخ 

ینقتشخانتهد لت »قتاپشرایپش عتالیم مشعه نشیسانتاریخ .باهدمی سلطنتی

   پادهتاه استتقرار محل آن، مسقف   ب،رگ ایشان   مهم ااخ این.اندنامیده«جهان

 با ی  یژه به)درمیدان هده اجرا  ر هی هایبا ی   هاتماهایجشن برای درباریان

.اس  بشده (چشوان

بهشتهر هتهر بته مشرف ایتاه بلندای در اه بهشهر در آبادصفی ااخ:«6»یو،ینه

.دارد صفشی هایااخ سایر هبیهبه ورفته،طرحی قرار (البالد اهرف)

 پتایین، حشضتیدر بتا  یبتایی میتانی فضای دارای بهش ااخهش :«2»یو،ینه

 در   خانتهحتش  این اطراف در .باهد می م،ین   نبدیو سقفی   باال در نشرویری

 چهتار ر ی   ایشان جشددارد چهار باغ، سم  چهار به ر  میانی فضای چهارسم 

 قت، ین سلطنتی ااخ هبیه بهش ،هش  طرح.هدهاس  ساخته هاییاتاق آن انج

 وترنمایتان بهشت ،هشت .بناست  اطتراف دارراهتر یستتشن فاقتد فقتط   است 

 هتاینقاهتی در هتم   نمتایختارجی در هم صفشیه، د ران معماری ترینآهنگهم

 .اس  آن داخلی

ایتن.است  ستتشنچهل ااخ اصفهان، در صفشی هایااخ ا  دیگر یکی:«4»یو،ینه

 آن جلشی در با  مسقف تاالر یک وچ، ر ی نقاهی ت،ئینات با اصلی تاالر یک ااخا 

 استتشار ستتشن بیست  بر تاالر این سقف . اس هده تشکیل ب،رگآ  استخر یک  

 نشان را ستشن چهل ا  ایم مشعه درآ استخر، هاستشن این تصشیر با تا  اه هده

.اندنامیده«ستشنچهل»دلیل همین به را ااخ دهداهمی

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

 (نوید میرصادقی) «4»ي گزينه-19

 (اسالمی ایرانهنر  -منابع آزاد)

ا بترادر.آیتدیکیا پیشگامانهنرورافیکدرایرانبههمارمتی«ابشترا غفاری»

یهترف،درر  نامته.الملکبشد درفنچتا ستنگی،مهتارتداهت ب،رگامال

دستتیا درچیتره.رستاندوشنها رجالعهدناصریرابهچا میهایعکسنقاهی

.یآبرنگنی،ا ا بهجاماندهاس چهرهتعدادیتک. سا ی،درخشرتشجهاسهبیه

(دایرةالمعارفهنر،پاابا )

 

 (52 -سراسری ) «1»ي گزينه-21

 (هنر پیشاتاریخی ایران -منابع آزاد)

ی یشیتهرادراستتفادها نقتشتحیتشانی ستبکتأثیراتهنرا رارتشبترون ینته

.تشانمشاهدهاردجانشرنگاریمی

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

 (مینا دامغانیان) «4»ي گزينه-21

 (هنر ایران) 

هایمنثردرتحتشلنقاهتیجدیتدایترانمحستش ا هخصی «ماراشوریگشریان»

یهنتتریرمآمتتش تدیتتدهبتتشد،دستتتا ردهنرمنتتدانا اتتهدرمدرستته.هتتشدمتتی

وریگشریتانپتسا با وشت بته.دااسارسیشنیس ایتالیاییراباخشدبهارمغانآ ر

ایخا ا عالقه.رادایرارد بهتعلیمهنرجشیانپرداخ «والریاستتیک»ایران،

آخریننقاهیپیکرنمتایا بتا.آمی،داه بهت سمحاالتر انی مشضشعاتفاجعه

یبههمپیشستتهبتشداتهانبتشهدرهتممشتملبرسی،دهقطعه«آهشیتس»عنشان

یدرقطعته.دادیمرگنشانمتییاشره دهرادرآستانهیدرمانده  حش هاآدم

پس.هدینابشدیدیدهمییفاجعهآخرفقطیکسطحسیاهخااسترمانندبهنشانه

استردست بتهستاختنا آن،وریگشریانبااستفادها مشادیچشنخاک،ااه پلی

(رفهنر،پاابا المعادایرة.)هایانت،اعی دبرجستهنقش

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

 (مهشاد رضاییان) «4»ي گزينه-22

 (هنر اسالمی ایران -منابع آزاد)

تترینآغا اننتده باذهنتی، قلمتشانتایشبرجستته«اردهیرمحصص»بیهک،

الدرایتندرمیتانطراحتانفعت.آیتدیطن،سیاهدرایرانبههمارمتیدهندهادامه

بختش مصتطفیرمضتانیهاییچشنباغداساریان،اتامبی،درمتشانبهنام مینهمی

(المعارفهنر،پاابا دایرة.)اهارهارد

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه-23

 (هنر اسالمی ایران -منابع آزاد)
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یرایتشصیفمکتبیدرنقاهیایرانیاهدرنتی تهب«پیکرنگاریدرباری»اصطالح 

مکتبپیکرنگتاریدربتاری،اوتر.ر دپدیدآمد،بهاارمی«سا یفرنگی»هایت ربه

یستنتیآرمتانینمتشدنورایتیار پتایی امورفت ،هتیشهچهعناصریا طبیع 

مشخصتاتصتشریعتامدرایتن.نگاریحفت اترد اقعی راا طریقنشعیچکیده

ساختارمتقارنبراساسخطشطعمشدی،افقی منحنی؛تلفیتق:اندا مکتبعبارت

هایورمبته یتژهو،ینیمحد دباتسلطرنگهایت،ئینی تصشیری؛رنگمایهنقش

دراینمکتتب،با نمتاییپیکتر.یر غنیبهر تخا مادهفامقرم،؛ااربس رنگ

 ار اهخا ،نمشنته.سا یدراارباهدیهاههبآدمیاهمی اساسیدارد،بد نآن

هشند هدفنقات،ت سمجالل، قار  یباییمثتالیبهطر یقراردادیتصشیرمی

(المعارفهنر،پاابا دایرة.)هاس درپیکرآن

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

 (نوید میرصادقی) «3»ي گزينه-24

 (باستانهنر ایران  -منابع آزاد)

:اندا هایمعماریپارتی،عبارت یژوی

هایوشناوشنویریا اندامها بهرهوشناوشنیدرطرح-

هایپذیراییها ااخسا یدرنیایشگاهقرینه-

هاهایمسکشنی خانهقرینگیدرااخبی-

سراوراییبااستفادها میاندر ن-

هاابلندساختنآنهابهکشه عظم دادنبهساختمان-

یتاقی ونبدیهایخمیدهویریا آسمانهبهره-

سا یباسنگالههپی-

سا یچشبی،سکنج فیلاشتدر یرونبدها وشهه-

بریباخطشطهکسته خمیدهوچ-

هادرنمایساختمانویریا انگرهبهره-

(هناسیمعماریایرانی،پیرنیاسبک)

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

 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي گزينه-25

 (النهرین هنر بین -منابع آزاد)

نامیتده«پترچما ر»ااریهدهباصدفاههایاشچکیکصند قمرصعدرپیکره

اننتد،عمتلراتترمتیبینیماهر ای راسادهسا یمیچندینر تهبیه،هشدمی

،ینتیئایتنقتا ت،.اننتدحرا رابهبینندهالقامیدهند حتیاحساسهرحمی

پیشر یسربا ان-ها ر یدادهایپسا آنت سمیا یکپیر  ینظامیسشمری

،صفشفاسیران ختدمتکارانیاتهغنتایمجنگتیرابتاختشدیورد نهپیاده،حمله

متراهبتاآ رند درپایان،استراح اردنپادهاهپسا جنتگ،اتهجتامشراهمی

هتابتاپیکتره.است -دهدیربا  آ ا وشتمیاشد بهنغمهاهرافدربارسرمی

اند هریکبیننتدهرابتهیتادهاییبرر یهم،آراستههدهدق  بهصشرتباریکه

اندا د هدفآن،بد نتردید،بتاهتدفهایامر  یمیااریکاتشرهایپیاپیر  نامه

در.وشنته پیشستتهبترجتاوذاهتتنتتأثیریر ایت :یاست هایامر  یکتاارتشن

.یدیگترنیفتتادهاست ایر یپیکترههادق هده هیچپیکرهوذاریپیکرهفاصله

(هنردروذر مان،واردنر)

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

 (نوید میرصادقی) «1»ي گزينه-26

 (هنر ایران باستان -منابع آزاد )

بتاحمالتتیاته.یپارستی،برورفتتها ا رارتشهتابتشدینخس هیشهمعمارید ره

ایتند .اشر ت امبشجیهبهمصرداهتند،بامقابرهرمیمصریاننی،آهناهتدند

جااتهستقفآنرایاشر ت،تأثیروذاربشدهتاآنالگشباهمبرر یمعماریمقبره

(ماریایرانی،پیرنیاهناسیمعسبک.)انددارساختههیب

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

 (نوید میرصادقی) «4»ي گزينه-27

 (النهرین هنر بین -منابع آزاد )

ختدایان -النهرین مناطقم ا ر،تصا یروا هاینر،مربشطبهخشرهتید بیندر

بسیاراهتن،وتا نتردراد ار.آسمان آ بهعنشانمنبعحاصلخی،ی حیاتبشد

یکسانبتشدن.هدالهه،هناختهمی-معمشالًنمادخدایقیمههر غالباًهمسرمادر

هتشداتههتاآغتا متیخدا،نت،دهیتتی-آنباخدایانمعر فمثلتسحش طشفان

.ایدردس دارد ر یوا نرایستادهاس صاعقه
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 (مینا دامغانیان) «1»ي گزينه-28

 (اسیعک -منابع آزاد)

رامعرفیارد «پیداورئشت»یعنیلشئیداور  دترا تالبشتر تثب عکسخشد

.قتشتاساستیداهت یههرتبسیارییاف ،امااختراعتالبشتیکتفا ت نقطته

هتدا ر یتصتشیرنگتاتیشاهمتیایبشدند،درحالینسخهپتکیهایداورئشتعکس

.تالبشتچندینعکسمثب چا ارد(منفی)

برخالف)قابلچا د بارهنبشدارداهتنهایکتصشیرای ادمیئشتیپداوربنابراین،

تالبشتس،سالیاهداوردروذه ،فرایندنگاتیشفاا63۸6درسال(.فرایندتالبشت

ای،هیشتهنگتاتیشیتکاتهطشریبههد؛اصالحخیس،الشدیشنفرایندیباتشسعه

.ساخ ممکنراتصا یرنامحد دچا 

تتر؛نماهتایامیتا بشدنتدپرترهمعمشالًبهصشرتئشتیپتصا یرداور:«2»یو،ینه

بترد نیا منتدفرایندای ادپرترهچندیندقیقه مانمی.تربشدند پرطرفدارتر وران

.اینبشداهاهیاءدرحالعکاسیبد نحرا بمانند

بتهصتشرتد ربتینداورئشتیپتصشیرمثبتیبشداهطییکعملدر:«3»یو،ینه

.آمددیدههشد،پدیدمیآینهبرعکس،همچشنتصشیریاهدر

ایقترهنایوشنهبشداهبتهصتفحهبدینبرد،ر هیاهداوربهاارمی:«4»یو،ینه

د ربتینحستاسهتشد،ستاسآنرادر نیتکنشرمدتیبخاریددادهتانسب به

 هیمشردنظربتهانشردقیقه32تا6۸حد دعدسیوذاهته بابرداهتنایجعبه

جایاستفادها صفحاتفل،ی،ا ااغتذ،بهاماتالبشت.هدایتاباندهمینقرهیصفحه

.استتفادهاترداسیدوالیتک سدیمالریدباترایبیا نیتراتنقرههدهبهحساس

پنهتانتصتشیرهد پسا آنیتکمینشردهیقیقههدهبهمدتد دااغذحساس

صشرتنگاتیشبهسدیمسشلفات پتاسیمیدیدستفادها رابااآمداهآن جشدمیهب

.اردترثب میهایاشچکدراندا ه(منفی)

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

 (لیال مهدوی) «2»ي گزينه-29

 (21ی  آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه)

 بتا  مسقف رتاال یک وچ، ر ی نقاهی ت،یینات با اصلی تاالر یک چهلستشنا  ااخ

 .اس  هده تشکیل ب،رگآ  استخر یک   آن جلشی در

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه-31

 (21تا  15های  آشنایی با صنایع دستی ایران، صفحه)

هشدهایپختههدهبهچهارهیشهاجرامیهابرر یبدنهت،ئیناترنگیباانشاعلعا 

:اندا اهعبارت

هتشد بتهآنیسفال،بایکرنگپشهاندهمتیدس اهتمامبدنهاارییکلعا -

.وشیندمی«رنگت،ئینیک»

 نگارای تادهایرنگی،نقشمشیااب،ارهایدیگر لعا یقلمر یبدنهرابه سیله-

ت،ئین یتر»اینر تبه.پشهانندارده ساستمامسطحبدنهرابالعا هفافمی

.وشیندمی«رنگی

هایرنگینقاهیارده برایبتارستشمدراتشرهااریهدهرابالعا یلعا بدنه-

.وشیندمی«ت،ئینر رنگی»بهاینر ت.پ،ندمی

ویتریاننتد یسفالبارنگسیاهقلتمهارابرر یبدنهاوراطرافطرح نقش-

آمی،یارده دراشرهبا،نتد،بتهایتنهارارنگداخلآنهایمتفا تساسبالعا 

.وشیندمی«رنگیهف »ر تت،ئین

 رياضيعمومي درك 

 

 (رحمت مشیّدی) «2»ي گزينه-31

 (دنباله)

)درهکلا لیکمربعسیاه،درهکلد م ) 2 22 1 مربتعستیاه،درهتکل5

)ستتشم ) 2 23 2 اه بتتههمتتینمنتتشالبتترایهتتکلدهتتممربتتعستتی13

( ) 2 210 9 .مربعسیاه جشددارد181

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

 (حمیده ترابی) «1»ي گزينه-32

 (معادله)
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
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  7:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

 
a a 7 60

a x x x    2 7 60 0

x a
(x )(x )

x

  
   

 

12 14412 5 0 5

  2 2 21 4 4 33

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

 (رحمت مشیّدی) «  4»ي گزينه-33

 (هوش هندسی)

هشدایرهدرقسم بیر نی،هشدایرهدرقسم در نی یتکدایترهدرقستم 

.مرا،ی جشددارد

   6 6 1 هاتعداددایره13

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

 (احمد رضایی) «3»ي گزينه-34

 (کسر)

aاسرمشردنظررا

b
:ویریمدرنظرمی

a

b
 
441 7
756 12

a k , b k 7 12 a,b  100

k k max(k)    12 100 8 8

b a k k k    12 7 5 40

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

 (اصفهانی سارا حسنی) «2»ي گزينه-35

 (نسبت و تناسب)

نفتر3یاتارراماندهماند؛یعنیباقیر  باقیمی3ر  ،62ر  ا 4پسا وذه 

ختشاهیمهااضافههدهاست ؛یعنتیمتیحالد نفربهآن.دهندر  ان اممی3در

.دهندنفردرچندر  ان اممی۸یاارراهماندبدانیمباقی

:تناسبمعکشس

3ر   نفر8

 نفرx5ر  

xر   x /    
2424 5 4 85

/پسالااردر / 4 4 8 8 .هشدر  ان اممی8

0/خشاهیمبدانیمحالمی .ر  چندساع اس 8

:تناسبمستقیم

ساع 
/ x

1 24

0 8
ر  

xساع  / /   24 0 8 19 2 19

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

 (احمد رضایی) «1»ي گزينه-36

 (پذیری بخش)

در.پتذیرباهتدبختش۸ 3پتذیرباهتدبایتدبتربختش6۸برایآناهعتددیبتر

اس اهعددمشردباهداهچشنذارهده۸بایدرقمیکانصفریا۸پذیریبربخش

aنظرچهاررقمیاس ،امکانداهتنیکان ه،اروانصفرنداریم،پس   عتدد5

bb5مشردنظر .باهدمی5

پذیرباهندبخش،بایدم مشعارقامبرسه3پذیریبهدربخش

b k b , ,   2 10 3 1 4 7

.خشاهدبشدa b،4بادرنظرورفتنهرسهحال بیشتریناختالفمیان

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

 (با تغییر 52 –سراسری ) «4»ي گزينه-37

 (هوش)

است یعنتیستال70یهشیما الًاینپسرمتشلددهههامتشجهمییو،ینهبابررس

ا بتتتتیناعضتتتتایاستتتت اتتتتهرقتتتتم137تشلتتتتد یبتتتتهصتتتتشرت

یم مشعه , , ,9 8 7 انتیماتهدرکمیتربایدانتخا هشداهبابررسیدقیق6

است اتهم متشعارقتامایتن1376سالباهد، یمتشلتدستال17اورسنپسر

)سال )   1 3 7 6 .برابرسنپسرنی،اس 17

 ق.ق.غ
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  8:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

 
 (کیوان موقوفه) «2»ي گزينه-38

 ( معادله)

x
x

 
38 42

x
x

x



3 88 2

x x 216 3 8

x x  216 8 3 0

b ac     2 4 64 192 256

x


   

  
   



8 16 24 3
8 256 8 16 32 32 4

8 16 82 16 32
32 32



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

 (اصفهانی سارا حسنی) «2»ي گزينه-39

 (کسر)

/


 


2325 13 5 25 1 47221 13 17 17

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

 (سمیه یعقوبی) «3»ي گزينه-41

 (محاسبات عددی)

( ) ( )

( )

   


 

3 2 3

0
7 7 5 24 7 7 25 24

34330 15 343


     
    

3 3 2 3 3 3

3 3 3
7 7 49 7 7 7 7 7 2 7 2343 7 7 7



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

 (علی آقاجانپور) «3»ي گزينه-41

 (رادیکال)

( )   
   

24 2 3 1 3 2 3 1 32 3 2 2 2

( ) ( )    
   

2 28 2 15 3 5 2 15 3 5 3 54 15 2 2 2 2

 
 



2 3 1 3
3 54 15



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

 (حمید گنجی) «  1»ي گزينه-42

 (توان)

( )

( )

   


   

5 5 5

7 7 7
13 9 10 9 9 13 10
2 3 7 3 3 2 7



( )  
    

 

5 2 5 10
2

7 2 7 9
3 9 3 3 3 3 3 9
9 3 3 3 3



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

 (احمد رضایی) «1»ي گزينه-43

 ( معادله)

ab (a b) a b a b     3 10 3 3

a n
a b b n

b n


      



27 2 10 17

b n b  7 7a n a  2 2

 7 2 5

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

 (لویی میثم حمزه) «  2»ي گزينه-44

 (مجموعه -محاسبات عددی)

د عضتتش ,2 1  ,1 ستتهعضتتشAیبنتتابراینم مشعتته.،یکستتانهستتتند2

 32 . یرم مشعهدارد8

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

 (الهام غالمی) «2»ي گزينه-45

 (معادله)
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  9:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

آ ریتم،ستاسآنرادرعبتارتدادههتدهمتیبتهدست yرابرحسبxابتدا 

.انیموذاریارده حاصلراسادهمیجای

x y y y
x

yy x
( )

 
    




2 2 3 3 3 3
23 3 3 2 3 23



y (y )

y (y )

 
  

 

3 3 3 1 3
2 2 2 1 2

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

 (57 -سراسری ) «3»ي گزينه-46

 (محاسبات عددی)

mساع  n
/

m n

 
  

 

12 8 96 4 812 8 20

/دقیقه  0 8 60 48

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

 (بهاره صادقین) «2»ي گزينه-47

 (کسر)

x / / ... 0 59 0 5959

x / ...100 59 5959

x x x x     
59100 59 99 59 99

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

 (زهرا دهقانی) «4»ي گزينه-48

 (درصد)

x x  
40 1 27100 4

x x  
1 2710

x x  
9 27 3010

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

 (حمیده ترابی) «2»ي گزينه-49

 (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 3736 7363 3

b b a      
8 5736 276 276 4603 3

   1 8 4 aارقامم مشع13 b    460 276 184

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

 (رحمت مشیّدی) «2»ي گزينه-51

 (و تناسبنسبت )

Aآمش اناالسا لتعداددانش

Bآمش اناالسد متعداددانش

Cآمش اناالسسشمتعداددانش

A B
,

B C
 
9 4
7 3

تریننستب باهد، یرااممیCشدبرایاالسنفردرصشرت ج20ترینتعدادام

.باهدمیCبرای

B B
B /

C
     
4 4 80 26 63 20 3 3

بایدBنفر همچنینطبقد تناسب،عدد27حداقلبایدBتعدادافراداالس

.باهدمی28پذیرباهد،پسعددمشردنظرعددبخش7 4براعداد



 ترسيم فني

 

 (زهرا دهقانی) «2»ي گزينه-51

 (ترسیمات هندسی)
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  11:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

 

   

   

 (52 -سراسری ) «4»ي گزينه-52

 (هخط و صفح)

.نشیسیممیL(ارتفاع،بُعد،طشل)رابهصشرتLایمانندطشل،بُعد ارتفاعنقطه

یاینخطتتارابههم صلانیم،فاصلهLیر ینقطهاورتصشیرهایافقی ر به

یتصشیرافقینقطهتاخط مین،فاصله.هشد،طشلنقطهنامیدهمیOیمبدأنقطه

.باهدر ینقطهتاخط مین،ارتفاعنقطهمییتصشیرر بهبُعدنقطه فاصله

هشیمیطشل،بُعد ارتفاعدرهکلدادههده،متشجهمییمیانسهاندا هبامقایسه

«4»یپتستنهتاو،ینته.تتراست تفاعا همتهبت،رگتر اراهبُعدا همهاشچک

.تشاندپاسخدرس باهدمی











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

 (حسن نساری) «4»ي گزينه-53

 (یابی مجهول)









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

 (ناصر پایافر) «3»ي گزينه-54

 (ی چندضلعی هندسه)

 صتلOضتلعیرابتهضلعیباهد رئتشسهتشمرا،هشOبقهکل،اورمطا

.آیداالضالعهمنهش پدیدمیمثلثمتسا ی8انیم،



AJB AOB

S S 

DKE ODE

S S 

.هایاشچکباهمبرابرهستندیمثلثاال،همههایبطبقتسا ی

:واهدرنظربگیریم،آنSهارااورمساح هریکا اینمثلث

ABCDEF JCKFS S , S S 6 8

ABCDEF

JCKF

S

S
  

6 3
8 4



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

 (میریانمحمدامین ا) «3»ي گزينه-55

 (ابزار و تجهیزات)

اشیبرایخطویری  سایلخطویریماننداهلمنحصراًبرایاندا ه سایلاندا ه

.هشندااربردهمیاشیدنبه

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

 (حمیدرضا سجودی) «1»ي گزينه-56

 (ی چندضلعی هندسه)

(AE BC) AB (x )
: S

   
 1

2 2
2 ABCEذ  نقهمساح 2

(x )cm  22

ED DC (AD AE) DC
: S

  
 2 2 EDCمساح مثلث2

( x)
( x) cm

 
   22 2 22

:باهدمیEDCد برابرمساح مثلثABCEمساح ذ  نقه

S S (x ) ( x)    1 22 2 2 2

x x x x cm       
22 4 2 3 2 3

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

 (حمیدرضا مظاهری) «4»ي گزينه-57

 (یابی مجهول)
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  11:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

 
 (حسن نساری) «4»ي گزينه-58

 (یابی مجهول)







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

 (حسن نساری) «2»ي گزينه-59

 (ترسیمات هندسی)

تتشانمطتابقهتکل،یتکهابرابرهعاعدایرهاس ،میبارسمد اماناههعاعآن

)امانربعدایره OCبارستمخطتشط.رابهسهقسم مسا یتقسیمارد90(

 ODهشدتقسیممی30ی،بهسه ا یه90ی ا یه.









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

 (57 -سراسری) «1»ي گزينه-61

 (ترسیمات هندسی)

اس ،برایرستممماستیبته44ید مرا،اهباتشجهبهاعداددادههده فاصله

اینامانمماسداخلبر.رسمارد58 28هایبایدد امانبههعاع96رقط

 .خشاهدبشد20 مماسخارجبردایرهبهقطر40دایرهبهقطر

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

 (زهرا دهقانی) «1»ي گزينه-61

 (ابزار و تجهیزات)

Hرنگهستنداهبتابتاالرفتتنعتددمدادهاییسخ  امHمدادهایباحرف

.ترخشاهندهدرنگتر امها،مدادهاسخ آن

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

 (سعید درویش) «4»ي  گزينه-62

 (ابزار و تجهیزات)

درا ایتنقلتم.انتدنقطتهرستممتیچینیاخط،قلمیاس اهفقطخط«ر ل »

اه«رسام»هشد دارایچرخاشچکیاس بهنامطراحی ترسیمفنیاستفادهمی

.قابلتعشیضاس 

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

 (حمیدرضا مظاهری) «1»ي گزينه-63

 (خط و صفحه)

ر یتایتصشیرر بهیجبهیباصفحهیتصشیرافقی صفحهیافقیباصفحهصفحه

یآیدباهترد صتفحهپدیدمیخطیاها برخشردایند صفحه.قائممشا یاس 

.باهداخط میننی،مشا یمیر مشا یخشاهدبشد؛پسبتصشیرافقی ر به

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

 (حمیدرضا مظاهری) «3»ي گزينه-64

 (2و  1ی  ها صفحهکشی،  ترسیم فنی و نقشه)

.بهچندقسم برابراس هکلمشردنظر،ر تترسیمیبرایتقسیمیک ا یه

.دادههتتدهبتتهپتتنجقستتم برابتترتقستتیمهتتدهاستت درهتتکلAOBی ا یتته

.اس B C بهمراا،BCهاییبههعاعمحلبرخشردامانMینقطه

رابهپتنجقستم برابترNB.اندقطعمیNیرادرنقطهAM،OBخطپاره

انیم امتتدادرابههریکا نقاطتقسیمهده صلمیMیتقسیمارده نقطه

بههتریتکا ایتنOیبا صلاردننقطه.قطعانندراABدهیمتاامانمی

.هشدبهپنجقسم برابرتقسیممیAOBینقاطر یامان، ا یه

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

 (حمیدرضا مظاهری) «3»ي گزينه-65

رستتمفنتتیرانشتتانیا لدرهتتکلمقابتتل،فرجتته

یجتانبیتصتشیررخباصتفحهینیمصفحه.دهدمی

ر یتصتشیریر بتهیجبهیباصفحه صفحهpیا

.مشا یاس Vیا

یتصشیربرهمعمشدندپسایند صفحههمبرهمعمشدجاییاهسهصفحها آن

.باهندمی
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  12:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

 
 (محمدامین امیریان) «2»ي گزينه-66

 (ابزار و تجهیزات)

یهریکا اب،ارهایمذاشرباسطحااغذیاهمانخطافقی،بههنگامترسیم، ا یه

. بایدرعای هشد60 80ترتیببرابراس با

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

 (مجید عسگری) «1»ي گزينه-67

 (ترسیمات هندسی -22ی  کشی، صفحه ترسیم فنی و نقشه)

باامکمستطیل تقسیماتیکسانطشل عر آن ساساتصالنقتاطتقستیم

.تشانبیضیراترسیماردبهر تهکلدادههده،می

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

 (زهرا دهقانی) «3»ي گزينه-68

 (ی چندضلعی هندسه)

هتایمقعتردارایهایمنتظم،همگتیمحتد هستتند؛ یتراچندضتلعیچندضلعی

.تشانندمنتظمباهندهستند نمی180ترا یب،رگحداقلیک ا یه

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

 (مهرنوش گلدوست) «2»ي گزينه-69

 (نما رسم سه)







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

 (مهرنوش گلدوست) «2»ي گزينه-71

 (خط و صفحه)

BC AD،خطشطمشاجهBA CD خطشطقتائمSD،SA،SC SB

.هایغیرخا هستندخط

 خالقيت تصويري و تجسمي

 

 (شیدا نجفی) «1»ي  گزينه-71

 (شناسی سبک -منابع آزاد)

دلنتهدرایتنهتاینقاهتی.هشدتربهآثاردُلُنهاطالقمیاُرفیسمنامیاس اهبیش

هتا،هتشد،ترایبتیتغ،لتیا دایترهنی،نامیدهمتی«ارفیسماشبیستی»د رهاهواه

.دهندهایرنگینرانشانمیها ریتمسطحپاره

هتایورایشیا هنرانت،اعیاست اتهبتهترایتبهتکل(انت،اعهندسی)دِاستیل

.بنیادیبهخصش مکعب عناصرعمشدی افقیمعتقداس 

جنبشتتیهنتتریاستت اتتهبتتراستتاسانطبتتاق(ستتاختارورایی)نسترااتیشیستتما

.هناختی صشرهندسیبااصشلفنیعلمنشیندرر سیههکلورف  یبایی

بندیانت،اعینتا است اتهتشستطنخستیننظامترایب(ورایی اال)ماتیسمسشپره

(المعارفهنر،ر یینپاابا دایرة.)مالشیچپیشنهادهد

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

 (سوری باطبی) «2»ي زينهگ-72

 (11ی  انسان، فضا، طراحی، صفحه)

تمثیلتیا بتاغ (قتالی)درمعماریمساجد،ونبدتمثیلیا آستمان فترتاتف

.بشستاناس 

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي زينهگ-73

 (درک تصویر -منابع آزاد)

درتصشیرمشردنظربتاوذاهتتنتصتشیرسدست بتربتاالیستراتارورپیتر،معنتای

هشی بشدنصاحبدس ،ابهامخاصیدراینتصشیر،بی.بیانهدهاس «استثمار»

.اندای ادارده نیر هایهماهنگی،تضاد تشا نای ادهده

(یطراحیذهنی،ناصرپلنگیهیشه)

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

 (کاخکی فرزانه امیریان) «4»ي زينهگ-74

 (91ی  ، صفحه1کارگاه هنر )
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.یدیگریا هماننقاهیاس رسداثرح می،وشنهدرتصشیردادههده،بهنظرمی 

در.تتراهتارهبتهستطحداردبریدههدنعناصرح میتشسطاادردرنقاهی،بیش

اثرح مینی،هنرمندهکلرابههمانصشرتبریده بهنمایشدرآ ردهاس خشد

درنقاهتیرامتشردتشجته«سهبعد» جشدآ ردن ا اینطریقتمایلهمیشگیبه

.قراردادهاس 

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

 (کاخکی فرزانه امیریان) «2»ي گزينه-75

 (ن بصریفنو -منابع آزاد)

یختشدا ستطشحرابرتادمشندجشن،،برایالقایترس  حش درطراحیصتحنه

عال هبراین،برایتأایتدبتر حشت حتاامبتر.وسترده تیرهاستفادهاردهاس 

 .صحنها چشمنگرانیاهر یسطحر هنیطراحیهده،بهرهورفتهاس 

(،چا قدیم6اتا اارواههنر)

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

 (مهشاد رضاییان) «3»ي  گزينه-76

 (22ی  مبانی هنرهای تجسمی، صفحه)

هایمسد دانندهدرد ربینعکاسیانترل متاننتشردهیاست  بتایکیا نقش

تتشانپایینآ ردنسرع آنبهمی،اناافیدرمشاجههبتامشضتشعیمتحترک،متی

.هتشدنیت،وفتتهمتی bluringاشیدوییاتارهدنتصشیرراای ادارداهبتهآن

شداتهمشضتشع د ربتینهتبهحال خاصیا اشیدویوفتهمی(پانینگ)پنینگ

اند،درنتی هجسممتحرک، اضح اجسامثابت بتااشتیدویثبت هرد متحرک

.هشندمی

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

 (شیدا نجفی) «3»ي  گزينه-77

 (92ی  ، صفحه1کارگاه هنر )

درایتناثتر،فترم.هشداارورفتهمیاغراقدرهنرورافیکبرایبیانبهترمفاهیمبه

هتایآمی،یاشیدههدهاس  حرا  پرتاها  یژوتیانسانیبهصشرتاغراق

فضتایمثبت  منفتیفعتالهستتند .باهتدبا یبسکتبالاس ،مشردتأایدمتی

.بندیمثلثیدراثرای ادهدهاس ترایب

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

 (عالی ناز وظیفهدر) «2»ي زينهگ-78

 (شناسی نشانه -منابع آزاد)

یافرادیکخانشاده،نشانا حمایت  درآرممشردنظر،خطشطضخیمدربرویرنده

.باهدیتأمیناجتماعیمیبنابرایناینآرممتعلقبهسا مانبیمه.پشتیبانیدارند

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

 (سهیل رکنی) «4»ي  گزينه-79

 (21و  25ی  ها ، صفحه1کارگاه هنر )

یآبسترهاارهدهاس ،ج،ئیاتنادیدهورفتههده تادراثرمشردنظراهبههیشه

.باهدنظرمیجاییاهامکانداردسادویمد

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

 (25 -سراسری )   «2»ي گزينه-81

 (بصریفنون  -آزاد منابع)

هشداهبهسم نشهتتارایانتخا میآرایی،همیشهجه تصشیربهوشنهدرصفحه

جه حرا دس ،باعتثختر جچشتما اتادر«2»یدرتصشیرو،ینه.اهارهاند

.آ رد جشدنمیهشد تأایدیبرر یتیتر سشتیتربهمی

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

 (احمد رضایی) «3»ي گزينه-81

 (درک تصویر -منابع آزاد)

اهبرر یدهان بینی ی«سامشئلبک »یتصشیرمشردنظرعکسیاس ا چهره

را(خندان،هتبیهبتهدلقتک)یا باجشهر،پشهانیدههده حالتیمتناقضباچهره

هتاهبتهآنترینعقایدا اس اههمتشارانندهاصلیاینمشضشعتداعی.اندالقاءمی

آیتاتتابتهحتالتتالت»:بیاناردهاست طشرخالصهدراینجملهپرداخته،اهبه

ای؟مهمنیس ،د بارهتالتان،د بارههکست بختشر،ای؟آیاهکس خشردهارده

(هناسی،فهیمهپهلشاناندا نشانهارتباطتصشیریا چشم)«.بهترهکس بخشر
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 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه-82

 (27ی  ، صفحه1کارگاه هنر )

تشسطخطتشطغیرهندستی«آبستره»،تصا یر«آرهیلوشرای»درتصشیرمشردنظراثر

وشرایباتلفیقسشررئالیسم انت،اع،آغا ورجنتبشااسارسیشنیستم.اندبه جشدآمده

«شپیکاست»یجتشانیهتاید ره نقاهی«سِ،ان»اتا وشرایدرآثارا لیه.انت،اعیبشد

اتبتهاتارهایهندستیرادرنقاهتی یبعداًبهاشبیسمر یآ رد هکل.متأثربشد

یخطتتشطآناستت اتتهستتشال،دربتتاره«2»یدلیتتلنادرستت بتتشدنو،ینتته.)ورفتت 

جلب«میر »سا ی،بهبدیهه6442یدردهه.(هایهندسیغیرهندسیاس ،نههکل

،«ماتتا» «ماستشن»،«متااسارنست »چتشنهاییپسا آهناییباسشررئالیس .هد

ایتناهتکال،.هتایرنگتینهتنا ردرفضتاخلتقاتردانت،اعیبتاهتکلتصا یرینیمه

هایدر نبدن یاجانشرانغریبتهدیتدآمی،هایویاهیاستحالهیافته،تکهاندامیاخته

بتاتصتا یری:هتایوتشرای،نتشعیحتدیثنفتساست آخریننقاهی.انندراالقامی

تشضتیحات.)یاشمکشدر نتیا انندهپر ا،منعکسآمی،یتیره نمادپردا یبیرنگ

(المعارفهنر،ر یینپاابا سبکهنرمندا دایرة

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه-83

 (97ی  آرایی، صفحه پایه و اصول صفحه)

تعادلیدارایصفحاتقاجار،ید رهسنگیچا هایاتا ی،ن خطیهایاتا در

اتهاتردتشجتهبایتدامتا.هتشدمىیاف فرا اناند،یافتهآرایشتقارنمبنایبراه

 ار هتتمندحتتلراهتقتتارنی ستتیلهبتتهتعتتادلای تتادآرایتتی،صتتفحهامتتر  هدر

ر ،اینا .نیس ماقرنمناسببصری بانتقارن، ر دهمارنمىبهایهشهمندانه

هتمیمقابتلصفحهد درراتعادلتقارن،ا غیرهاییا ر تاستفادهبااس بهتر

اتتا درهممقابلیصفحهد ا هاییدرهرد تصشیرمشردنظر،نمشنه.اردای اد

ویریا تعادلنامتقتارن،تعتادلطراح،بابهرههاآندراهانیدمیمشاهدهرامصشر

.اس اردهای ادرامال 

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

 (احمد رضایی) «2»ي گزينه-84

 (12ی  ، صفحه1کارگاه هنر )

مشضتشعیاهاینبد ن هشندساختهسرع به تالتترینامباتشانندمیخطشط

 ایفیت دارایدهنتد،نمتایشراملمشس ن،متدرهنتردر.باهتندحراتتیبیتانی

در در نتیافکتار احساساتبیانبهخطعنصرا استفادهبابسیاریآثارهنرمندان

در.بکشتندتصتشیربتهمشخصطشربهرامشضشعیاندنکردهسعیاند پرداختهخشد

جکستشنمانندمطرحیهنرمندانآثاربهتشانمیرابطهاین  پتشالکااندینستکی،

.انداردهاستفادهخطا خشدخا یهیشهبهماداهراهارداهارهرایلیبریژی 

 جنتتبش«وتتراتتانشنهنتترهتتشرت»وتتذاریپتتسا بنیتتان« ینتتدملتتشییس»

هتایشآانتدها نشهتته.،بههخصیتیمهمدرهنرانگلستانبدلهد«سیسم رتی»

نفرتداه  آرمان«متشسط»ا ا ذهن.یمعاصربشدندانتقادتندبههنر جامعه

،«اشبیستم»هتایا جنتبش.بتشد«ساختار مفهتشمصتشری»اتمعطشفبههنری

.ارد؛ لیعمالً،تح تأثیراشبیسمقرارورفت  هنرانت،اعیراردمی«فشتشریسم»

.انتددارستاختههتدههتای ا یتههایشا خطشطصتریح هتکلها طراحینقاهی

 (المعارفهنر،ر یینپاابا دایرة)

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

 (25 -سراسری ) «4»ي گزينه-85

 (فنون بصری -آزاد منابع)

،تکثترخطتشط تقتاطع«ری،یهدههاییا نشربرنامهدیشاره»دراینعکسباعنشان

.یخاصیمتمرا،نششدهشدچشم،درنقطهها،باعثمیآن

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

 (مهشاد رضاییان) «4»ي  گزينه-86

 (11ی  ، صفحه1طراحی )

انتدا هایطبیعتیدرفصتشلمختلتف،دستتی،چشتمپیتربر ولبانشمایگی چیتره

.هایاجتماعیرانقاهیاتردهاست هایدهقانی،مشضشعاتمذهبی تمثیلصحنه

هتایهوتذارد؛ درصتحنهاانگش متیها عشاقب خیمهرارت یبرحماق آدم

درآثارا ارتباطیبصری.دهدهانشانمیر ستایی،همدردیعمیقخشدرابادهقان

هتارامهتارمیانانسان محیط جتشددارد درعتینحتال،طبیعت فعالیت آدم
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هایمضتحک نتدویوراییجدی،هشهمندانه دقیقا همدرصحنه اقع.اندمی 

 . ندویمسیحعیاناس هایاند هبارر ستایی همدرصحنه

وستترانیدایاه یرسا یبشممعلشمباهدمیمادهرانا ک،بهوشنههایرنگ یالیه

یرنگیا مشتملاس برانشاعسب،آبتی،و،ینه.یافتندهاهفافیتیخا می رنگ

درخشتدهای رد قرم،درمیانآنمیایخامشتاهلکهفام قهشهخااستریآبی

.نمایدآ رمیردهرار هن نشاط پ

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي زينهگ-87

 (22ی  آرایی، صفحه پایه و اصول صفحه)

جهت  به را چشم   دارد مشخصی حرا    جه  اسلیمی، هایطرح ا  بعضی هکل

.اس «باالبهپایین»حرا ا مثالًدرطرحدادههده،جه .اندمعینیهدای می

تشانا این یژویاستفادهنمشد مثالًنشهتهرادرمقابلآنقراردادتاچشم،بهمی

.یعنشانفصلهدای هشدطرفنشهته

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

 (شیدا نجفی) «4»ي گزينه-88

 (12ی  انسان، فضا، طراحی، صفحه)

یهکل،اندا ه تاحتد دینتشعفضتارامعمشالًثاب هستند محد دهفضاهایپر

 نتدویدرایتنفضتا.پتذیرهستتندامافضاهایبینمعمشالًانعطتاف.انندمعینمی

اورچهفضایپتردر.ویردهادراینفضاصشرتمیجاییجریاندارد،تغییرات جابه

 .شاندایفی فضارااامالًتغییردهدتایفی فضایالمنثراس ،امافضایبینمی

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

 (شیدا نجفی) «3»ي زينهگ-89

 (2ی  مبانی تصویرسازی، صفحه)

هتایوترمبترایفضتایمتذهبیای رنتگخانشادهبرایفضایاسطشرههایهمرنگ

.(تشجههشداتا مبانیتصشیرسا ی4یبهتصا یرصفحه.)مناسبهستند

 (مهشاد رضاییان) «1»ي  گزينه-91

 (21و  25، 25های  آرایی، صفحه پایه و اصول صفحه)

.هتایصتفحهقتراربگیرنتدهاتنها اژوانیهستنداهم ا نتددرحاهتیهسرصفحه

هشد،ناماتا است ی  ج اقعمییسم راس ،اهدرصفحهمعمشالًسرصفحه

.باهتدیفتردقتراردارد،نتامفصتلمتیحهیستم چتپ،اتهدرصتف سرصفحه

چینتی هتایالتتینحتر فهایالتین،همیشها چپبهراس  باهمارهپانشه 

.هایتشضیحی ارجاعیبایدنقطتهوذاهت درپایانپانشه .وردندآراییمیصفحه

.هنیس ،تنهانامیااصطالحآ ردههشد،درپایانآننیا یبهنقطامااوردرپانشه 

...هاییکان،دهگتان،صتدوان ویرند،ستشندرجد لاوراعدادی یرهمقرارمی

.هایقائمفرضی، یریکدیگرقرارویرندبایدبهمشا اتخط

 

 خالقيت نمايشي

 

 (مینا دامغانیان) «2» ي گزينه-91

 (نمایش در رنسانس)

رنستانسایتالیتار نتقدر(ر ستتایی)هایپاستتشرالعال هبرامدی تراژدی،درام

هایساتیرقدیمیمتشردتشجتهنامهر تحشلیاف اهنمایشپاستشرالا آن.ورفتند

یهتاییدربتارهجادنیایخشتنستاتیرهاییشنتانیبتهچکامتهبسیاربشدند دراین

دراینستاتیرهامشضتشعاصتلی.ترراهبردندیافتههبانان،حشریان ساتیرهایتعدیل

ال مبه.آمدورف ،فایقمیهماریاهبرسرراهشقرارمیاهبرمشانعبیعشقبشد

نمشدپیدا«فارس»یادآ ریاس ،نمایش ضعی انسانناااملدرنظاماجتماعیدر

(تاریختئاترجهان،براا .)اندمی

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

 (59 -خارج از کشور ) «2»ي گزينه-92

 (مکاتب ادبی)

درقترنبیستتم،ستر.م.۰2یدردهتهمدرنیسمیهاید رها خرابهمدرنیسمپس 

.هکندرادرهممیمدرنیسمیها ساختارهاید رهآ رد نظامبیر نمی
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اتردا ها تعاریفمحد دمتیمدرنیسمبرخالفمدرنیسماهخشدرادرقالبپس  

بنابراینمتر بتین هت   یبتاراا میتان.ی،اناس ور،هرنشعمر بندی تعریف

یساختارهکنی اردهمته،درایند ره.خی،دوراییبرمیدارد بهستی،بانخبهبرمی

،هشد تحشالتیهتگرف عمیتقدرایتنعرصتهمیهایهنریا جملهتئاترحیطه

 .اندای ادمی

 فشتشریستم د ستبکنتتشننآرتتشآها نظریتاتثرا اندیشهأمتمدرنتئاترپس 

نکشهشهتدهآنتشننآرتشمحشریاهتشسطاالم متن،درایند ره.اس دادائیسم

درحقیق  بانا اارارداصلیخشداته.دهدبشد،جایگاهسابقخشدراا دس می

.ویتردمشرداستفادهقرارمتی،تربرایفضاسا یهشد بیشرسانیاس ،د رمیپیام

برجسته،درایند رهعناصریچشننشر،صدا،رنگ،طراحیصحنه،لباس مشسیقی

.هشدرنگمیام،مدرنپس یطرحداستانیدرد ره.هشندمی دارایاهمی  یژه

پرفتتشرمنس تئتتاترمحیطتتیا .وتترددپتتردا ینیتت،نفتتیمتتیاتتارااتر هخصتتی 

ایداصلیبربدناجراوترأت،رفشرمنسدرپ.مدرنهستندهایتئاترپس  یرم مشعه

ر یکتتردیآیینتتیبتتهتئتتاتردارد هتترد پیشتتتا درامتتر،استت  تئتتاترمحیطتتی

 .هستندهاینش خالقساختارهکنی اسبت ربه

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

 (محسن رحمانی) «1»ي زينهگ-93

 (مکاتب ادبی -95و  92ی  ها کتاب سبز خالقیت نمایشی، صفحه)

است اتهبتانشهتتنامتدیانستانی،«بال،اک»قدمسبکرئالیسمدرفرانسه،پیش

«وشرای» «داستایشفسکی»درر سیه.یمردمعصرتراتصشیرارد ندویر  مره

.،پیشگاماناینسبکهستند«فلشبر» «دیکن،» درسایراششرها

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

 (ارغوان عبدالملکی) «3»ي گزينه-94

 (72ی  اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه)

چانهرا یناحیه تا پیشانی دهداها چهرهرانشانمیتمام تصشیرمشردنظر،صشرتک

.ویرددربرمی

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه-95

 (نمایش در یونان)

یتی،تقلیتدجتانشران پرنتدوان،آ ا ،هایر اهایاشتاه،رقصهاملنمایش«میم»

هتایپن مدرمهمانیهایاشچکمیمدرسدهور ه.اس ...با ی آار بات،هعبده

تتشانوفت ،متیماحتمتاالًا لتیننتشعدادند،لذامیهایدیگرنمایشمی مناسب 

.ایاس اهصرفاًبرایسرورمیبه جشدآمدهاس نمایشحرفه

هایخشدهترا دوانمیم،ا لینور هیبشدنداه نانرادرنمایشور هاجراانن

(تاریختئاترجهان،براا .)دادند

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

 (کتاب آبی) «4»ي گزينه -96

 (72ی  اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه)

ساطیر ختدایانبتهاتاریچهرهبات،ئیناتبلنداطرافسربرایااندا هصشرتکهم

.هایبا یگرتکیهدارداینصشرتکاورسنگینباهدر یهانه.ر دمی

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

 (حامد شیوایی) «2»ي زينهگ-97

 (نمایش در قرون وسطی)

مسابقاتسرورمی،خا ن با درباریانبشداهواهبینن با درباریانچنداششر

(تاریختئاترجهان،براا .)وردیدرو،ارمیب

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه-98

 (مکاتب ادبی)

احستاس:هاست ایتن،«ااسارسیشنیستم»مکتتبنشیستاننامهفصلمشترکنمایش

یاتاتابشسبار،فضاسا یغیر اقعی،دادنخصشصطغیان،عشقمفرط،اهتیاقتشهم

وتشیقطعتی  العمتلذهنتیاارااترهتا،وفت بهصحنه،محتشایهی انی،عکتس

تلگرافی،ظراف طبع تمایلبهر یناخشهایند ندویاهمشجبغیر اقعتیهتدن

 .هشدهامینامهمحتشا هکلنمایش
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  17:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

ااسارسیشنیسمدربا یگری ااروردانیعمدتاًمتکیبهریتمتیاست اتها تکترار 

ییتآیتد دارایطترحاجراهتاحاصتلمتیحراات سکشن،اصشات،المات، فحر

،«آوشست استتریندبرگ».هتدهاست آ ر،تلخ،ترستناک،رم،آمیت، اغتراقهگف 

نشیستیبتهستبکنامتهوتذارنمتایشتتشانبنیتاننتشیسستشئدیرامتینامتهنمایش

.ااسارسیشنیسمدانس 

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

 (ارغوان عبدالملکی) «3»ي گزينه-99

 (نمایش در رنسانس)

آرتتته،برورفتتتها هتتا تمهیتتداتداستتتانیامتتدیادلیهخصتتی تقریبتتاًهمتته

هتاینمایشتیایتالیتاییاینمشاردراوتر ه.هایپلشتشس ترنسهستندنامهنمایش

بترایحامیتان(گاهیامتدیدانشت)احتماالًهنگامخشاندن اجرایامتدیاار دیتتا

هتایدارامدیدانشتگاهیبشدنتد،وتر هها امهرچندآن.انداهرافیخشد،یادورفته

هتایآمتاتشریاینامیدندتااارهانراا اشهشآرتهیعنیحرفهبا یگریخشدرادل

.تئاتردانشگاهی،متمای،سا ند

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه -111

 (نمایش عروسکی)

نمایشعر سکینخییاماریشن نشعینمتایشعر ستکیقتدیمیاست اتهدرآن

هتایینتایلشنی یرهتتهنتخا باال به ستیلهایمیلهیهابرخالفهیشهعر سک

،نمتتایشعر ستتکینختتیدرایتتران.هتتشندهتتاهتتدای متتیوتتاهیا طریتتقمیلتته

.ستالدارد6222ایحتد دنامدارداهستابقه«با یسلیمهاه»ای«با یهبخیمه»

هاینخیایرانیبایکیاچندنخمتصلبهسر،تنه اج،ایبتدنعر ستکعر سک

.طن،وشنه ه،لبرخشردارهستند،هشند ا حرااتجهشیانترلمی

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

 (عبدالملکی ارغوان) «1»ي گزينه -111

 (نمایش در رنسانس)

«شی وااارپدکسیلشپهفل»،ییعصرطالسینشنامهنمایشنی مشهشرترنیراارترپ

نشهته،ردا خن ریهانامهنمایشیاتهمارفرا اننامهنمایش322ا شیبنیدرب

آمتد،یمت رشهیپیااهدرن،داهرافداه ،ا خانشادهیتیرغممحبشبهلشپهب.اس 

 ابتدیدست  یتا دانتش تربیبتهمتدارجبتاالتردیاتاشهتیدرسرتاسر ندو

لقتر ن ستطارا متان قتشعیتلشپتها ا.درآمتدیشتیبتهستلکاش،یتسران امن

،ینامهران مرگهاهبامبا،قرارداد اانشننمایشیات، ندویخیتارینامهنمایش

دهقتاندریاشتاهمدتپادهتاهی مامداریرهانتخا ارداهمصادفباد یاد ره

کیتدراماتجیبهنتالینیبرایخیرتاینهیشیبخشاعظمپرییلشپه،باتغ.بشدایاساان

متانیایرا،همتراهبتاپشتتشانهیدهقتانیه اع  خااستار،دلخشاهخشد،حکم 

.  درنتجقتراردادخلق اجیتیاهرافیالنهیابلهانه رذراداتیدرمقابلا،یکیااتشل

ایاهاهرافبرضدا درهمالاساانیاماهشرهابند،ییخدا بامباغلبهم یدرنها

.ان امدی اهرافبامسلمانانمهاجممانیاعیبهمرگبامبا تباناندا ندیبهراهم

ا نظروتاه،یتننآاتهدر،اتسچیاتس هتلشپه،همتهگریدینامههمچشننمایش

هتاهبامبتاینامههشد،نمایشیاستفادهمیاهرافینقدقدرتمتکبرانهیبرایدهقان

 سن خیبهتاراتشانیاخالقرییتغیخشانداهبرایرافرامییای اهرافاساانانیاع

تتاجرینامتهمانندنمایشس ؛ینیاهرافدنامهضحال،نمایشنیباا.عامهاتکاانند

وتذارد دریمتصتحه ن بتاانیتاعیطبقه یاهمهمبرشینمانیاشه،یپعاهق

هتاهبامبتامتدتشیاه،نمتامهمآنینکته.هشدیهمانحالخشاهاناصالحآنم

.لبااجراهدآمدتلشپهدردربارد کقدرتمندیپسا خدم طشالنی ماناشتاه

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

 (مغانیانمینا دا) «4»ي گزينه -112

 (نمایش در رنسانس -27ی  کتاب سبز خالقیت نمایشی، صفحه)

تشانهتبیهبتهبسیاررایجبشدهاس  آنرامی6۰ 61هایآرتهدرقرنامدیادل

نتشعی ر حشضییاسیاهبا ی.ایرانیدانس (ر حشضییاتخ حشضی)«با یسیاه»

درآنهخصتیدارایداتهقیبتشنمایشامیکایرانیهمراهبارقص آ ا  مشسی

در. ننتدداریمتیدس بهاارهتایخنتده،غالمیسیاه ویج وشلاس  باهم

نمایشبار یکردیانتقادی طن،آمیت،بتهمشضتشعاتاجتمتاعی،سیاستی،وشنهاین
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  18:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

امتدیا»هتایر حشضتیماننتدنمتایش.هتشدعاطفی حتیتاریخیپرداختتهمتی 

.سا یبشدندسا ی تیپاههمبتنیبربد«آرتهدل

مغوئشماتیادقتلهاهدرد رانهخامنشیپاورفتهاس ،باشیمغ:«6»یو،ینه

.نمایشیسیاسی تبلیغاتیبشداشیمغ.هدبرتخ نشس برو،ارمی

بتشداتهبتهمتر ربتهبهتارورستایش سااسا نمایان،ایننمایش:«2»یو،ینه

.تبدیلهد«خشانینشر  ی»ایشنم

با یتقریباًدرعهد ندیهر اجپیداارده نمایشتیبتشدهاتهاچلک:«3»یو،ینه

.اندها مسخرواناچلبشدهبا یگرانشلشطی

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

 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي گزينه -113

 (نمایش رنسانس)

ایا نشیسندوانقر ن ستطاییبتهار تدراماتیتکدهم،عدهیچهاردرطشلسده

ا ا لتین.نامهتشجتهنشتاندادنتد تقلیتدا آثتاراالستیکراآغتا اردنتدنمایش

رانام«آلبرتینشمشساتش»اثر«ااسرینشس»ینامهتشاننمایشهایتقلیدیمیتراژدی

بینتیمستیحی،درهتم جهتانااییرابامبتاحثیایسنهیافتهبرداههکلتعدیل

اثتر«آهتیل»ینامتهامااتحادهکل محتتشایاالستیک،بتانمتایش.آمیختهاس 

(براا -تاریختئاترجهان.)به قشعپیشس «آنتشنیشالسکی»

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

 (کتاب آبی) «1»ي گزينه -114

 (نمایش عروسکی)

هایدستکشیفاقدپابشده بهایندلیلا نظترندعر سکایمانهایمیلهعر سک

اماهمیننقصمشجبسرع عملباالیایتننتشععر ستک.آناتشمیناقصهستند

.هشدمی

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

 (ارغوان عبدالملکی) «4»ي گزينه -115

 (نمایش رنسانس)

 

همتها باًیتقر.دارندیاریبسیفنیهاهباه ، معاصرانشریهکسایهانامهنمایش

ا عاملقاصدیعنیهستند،یاشستهیپیخیتدا متاریانند داراییکنقطهآغا م

داستاندرصتحنه یپراهمعی قایانند همهیاماستفادهموذهته رجع به

یی احدهایشنهاشتاهبهویهاهاصحنهنامهنمایشنیدرغالبا.هشندینشاندادهم

یاجترادرداشرهتایهتابترانامتهنمتایشنیتجااهانآا .انندیعملمیساختار

ی اوترمکتان اقعتهبتراهستتندینتیاند،اساساًفاقدمکانمعورانشهتهنشده اقع

هابتهتحتشلدرآنیتشجهاصل.هشدیذارمالشگیداهتهباهد،درد یاهمشینما

.ابدییمرییرآن مان مکانبهسرع تغحرا معطشفاس ،اهد

یبتهامتدیا جتدیتشاندمتنشعباهتد بتهستادویم،یهاننامهنمایشنیلحنا

پهنه،نیاستشارند درایاخالقدیبراصشلعقاشیبهاام نامهغالبنمایش.دیبگرا

برترا خشدیر هایانتخا مسلماًدرمقابلننیانسانآ ادانهحقانتخا دارد درا

قتر نیهتاشیتترا نمتاها،اورچهاتمنامهنمایشنیایها یهخص.شلاس ئمس

ا اًغالبتیاخالقتیهتاهیمانیا. هرندریخیر هاینریامابههرحالدرو،یی سطا

ا یالبتتهمعتد د.هشندی الماتقصارمطرحمهاییوشتکهاعرانه،ریتصا قیطر

.اندداهتهعرضه،ینماًیخشدرامستقیاخالقیهاد راندرسنیاسانینشدرام

(تاریختئاترجهان،براا )

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

 (25 -سراسری ) «3»ي گزينه -116

 (نمایش یونان)

درام)ستاتیر.هادریشنانباستانهاملسهتراژدی یکنمایشساتیربتشدتترالشژی

هتایاستاطیری داراهبهه ش ریشتخندهخصتی نمایشیبشدخنده(ساتیریک

نشیسانیشنانیناچاربشدنتدیپن مقبلا میالد،تراژدیدرسده.پرداخ تراژیکمی

نی،مهارتپیداانند، یرابرایهترا درجشتنشاره(ساتیر)نشیسیدرنشعیامدی

عنتشانپایتانیپتسا تتراژدیبتهستاتیر.ال مبشدیکنمتایشستاتیرارائتهدهنتد

.هدبخشاجرامیمفرح

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

 (ارغوان عبدالملکی) «4»ي گزينه -117

 (مکاتب ادبی)
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  19:يصفحه  آبان هنرآبان هنر  44آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

هاها اسطشره جشدآمد،برافسانهتأایدسبکرئالیسمجاد ییاهدرقرنبیستمبه 

ریکتایجنتشبیهتکلورفت  بتاآثتارایتنستبکدرآم.وراییاس دربستر اقع

.بها جهکشفاییرسید«مارا،»نشیسندوانیچشن

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

 (حامد شیوایی) «2»ي گزينه -118

 (نمایش در رنسانس)

،هتنل ترباعنشانعشقدربرابترهترفهاید راننئشاالسیکرابیشتراژیکمدی

تریننشیستندوانا مهم«ارنی» «راسین».برند ظیفهناممیهمشیر یاعشق 

هتایجتدیهایتراژیکمدید راننئشاالستیک،نمتایشنمایش.باهندایند رهمی

هتارابتههمتیندلیتلآن.هاییبرترا ماهستنداماپایانیخشتدارندیآدمدرباره

.نامندتراژیکمدیمی

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي گزينه -119

 (عناصر نمایش)

یآن،با یگرانبرانگیخته،فرآیندیاس اهبه اسطه«می،انسناروانیک»منظشرا 

یاتفِصتحنهنقشه.6:هشندتابااستفادها هشاب،اربصری،تصشیرسا یانندمی

(groundplan)سا یبابدیهه.4ژس  اطشار؛.3؛(اماش یسیشن)=بندیترایب.2؛

اتتارارد.حراتت .1 (picturization)پتتردا یبصتتریقتتا .۸ ستتایلصتتحنه؛

اهبادرکحستیختشدا می،انسناروانیکیاریرساندنبهبا یگراناس برایآن

«بیتر نبتهدر ن»اینفرآینتد.تصشیرذاتیانشنمایشیبتشانندآنرااشفانند

رینی ااتشافیاس  نیت،هتاملفنتشنیاست اتهدراجترامتشردهاملفنشنتم

.ویرداستفادهقرارمی

نامه،تمهیدیاس صناعی؛تقلیدیاس ا  ندوی نتهختشدنمایش:«2»یو،ینه

یبنابراینقدرتهعریآندرظرفیتینهفتهاس اهبرایبترانگیختنقتشه. ندوی

ایتن ااتنشا ستشیتماهتاور،همتان.داردتصشر تخیلبیننتدوان هتنشندوان

اس اهدرصشرتیاههرایطمساعدباهد، اانشتی(empathy)احساسیگانگی

.هنشیمبینیم میچهمیاس خشدااردرقبالآن

.سا ی،فرآیندیا در نبهبیر ناس بدیهه:«3»یو،ینه

اس بایدتشجهیعمیتقااروردانیاهدرحالطراحیاجرایخشیش:«4»یو،ینه

بهانترپشانداهتهباهد،چشناینامکانهمیشه جشددارداته یقربتانی ضتشح

معنتایاتهبتهاست اصتطالحیدرمشستیقیانترپتشان.)بیشا حدطراحیهتشد

ها اصشلفنیحتااماختالطد یاچندخطلحنیباتشجهبهاستقاللهریکا آن

(.برایناختالطاس 

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

 (نوید میرصادقی) «4»ي گزينه -111

 (نمایش در رنسانس)

هکستتایر.یاعصتتارباهتتدنتتشیسهمتتهتتتریندرام یلیتتامهکستتایرهتتایدبتت،رگ

ارداتههااارمیقدرر یآنارد،اماآنهایشراا منابعوشناوشنیاخذمیداستان

هاهمتشارهها هخصی هایا مشقعی نامهدرنمایش.وردنداامالًمتعلقبهخشدا 

هشند حرا نمایشیبهصشرتیمنطقتیهایا لبا میبهصشرتی اضحدرصحنه

معمشالًتعدادیداستاندرآغتا درهتمبافتته.یابدهاتحشلمیا طریقآنمشقعی 

ینهاییبتهن امدرنتی هر ند،اماسراهشند تاحدیمستقلا همبهپیشمیمی

.بتردبهطشریاهحلیکیا مسائلراهبهحلمسائلدیگرمی.خشرندهمپیشندمی

انتد معمتشالًدریتک یدرحرا صحنه،آ ادانها  متان مکتاناستتفادهمتی

بتا یگرانفترا ان.وردنتدهتاییجداوانتهستاریمتیهادرمکانها سالنمایشماه

ایا انداتهدرپهنتههایدقیقیتراهیدههدههایا بهصشرتهخصی نامهنمایش

حماق  نادانیتافرمانر ایی قهرمتانی،ا جتشانی معصتشمی تتاپیتریت ستم

ایرادیالشگهاعرانه جانتدارا نتهتنهتاعشاطتف،حتاالت عقایتد یتژه.یابندمی

هتایپیچیتدهراهتا داللت داعیایا تتانگی،د،بلکته بتانم ستما هتبکهبرمی

 یتقریبتاً.یهستیپیشنددهتدهکشفاندتامشقعی دراماتیکرابالفاصلهباهمهمی

هتایشبتهاتارنامتهیاهکالدراماتیکرایج مباحث مانختشدرادرنمتایشهمه

ترینبیتانممکتنرابتهاستتخدامختشددرآ ردهورفته درهریکا اهکال،اامل

.اااستفادههدهبشد ا هخصی محرمرا پیشا هکسایر،درآثارسنه .اس 

(تاریختئاترجهان،براا )
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 خالقيت موسيقي

 

 (نریمان سحابی) «3»ي گزينه -111

 (بندی ریتم و میزان)

.یتنا  ساده د تاییاس ،یکد ره«تاکتیک»

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

 (52 -سراسری) «2»ي گزينه -112

 (فاصله)

پسبیس  سشم.ید ماس یسادهیترایبیفاصلهیبیس  سشمفاصلهفاصله

.اس «ردی،»همان«د »یاف، ده

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

 (حامد امرایی) «4»ي گزينه -113

 (بندی ریتم و میزان)

7
یار تییکمی،انلنگاس اهدرهترمیت،انختشدبتهانتدا هدهدهننشان،8

. مانیهف چنگ،ن دارد

.د ئشلهبهمعنیاجراید ن در مانسهن اس 

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

 (احمد رضایی) «3»ي گزينه -114

 (بندی ریتم و میزان)

بخشتد،همتانآنایفیتتیمتش  نمتیهمان یژویا مشسیقیاس اهبه«متر»

هشدبامشسیقیدس  دههشدیاپایاشبیدههشد یارقتصرا یژویاهباعثمی

دهد؛ یراحاصتلآنبندیراتشکیلمیمترهماناس اهمی،ان.باآنهمسشسا د

البتتهتمتامی.هشدصشرتذاتیمشخصمیهابههمانتأایدهاییاس اهدرمی،ان

ندارد؛ا جملهدرردیفمشسیقیسنتیما،اههاملتعتداد یتادی«متر»مشسیقی

هناستاندربتینردیتف)نیستتند«متریتک»ها نغمتاتیاست اتهقطعات،وشهه

.(هشندخشاندهمی«آ ا ی»یا«غیرضربی»

ویرد ترتیبیا دیرندهاس اهبیآنمشسیقیهکلنمی«ریتم»دق بفرمایید

 ایتنمتتراست اتهمشستیقیرامتش  ن .تنا بی جشدنتدارددرآنتأایدیا

.اندمتنا  می

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

 (احمد رضایی) «4»ي گزينه -115

 (بندی ریتم و میزان)

3می،ان
ضتربیبتاضربیباضر چنگیایتکمیت،انیتکتشاندیکمی،انسهمی8

نشیسیقطعه ضر رتاجراییآنبتهیکتیا دارباهداهبنابهن سیاهنقطهضر 

.هشدحاالتیادهدهاجرامی

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

 (احمد رضایی) «2»ي گزينه -116

 (صوت و فواصل)

یتکااتتا  یتک]برابرهشد،صدایییکد ا دهمدرس چهفراانسنتیسهچنان

ایانسشنان اامتلدیگرفاصلهایند صدابایک.اندباالترتشلیدمی[مدرس پن 

.انندتشلیدمی

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

 (مونا منوچهری) «3»ي گزينه -117

 (فاصله)

.ت ا  نکند«ااتا »اها یکاس یایسادهفاصلهفاصله

دهتداتهیسادهرانشانمیا،فاصله«3»یو،ینههایدادههده،فقطدربینو،ینه

.اس «هشمب،رگ»ییکفاصله

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

 (بابک کوهستانی) «4»ي زينهگ -118

 (فاصله)

.چهارمدرس اس «سی» «فادی،»یمیاناصشاتفاصله
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«بمتلستی» «فادی،»تیمیاناصشااین سی،فاصلهپردهپسبابماردننیم 

 .چهارمااستهخشاهدبشد

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

 (بابک کوهستانی)   «4»ي گزينه -119

 (فاصله)

ستشم»هشتمبت،رگاست اتهمعکتشسآن«فتا» «البمتل»یبیند ن فاصله

.اس «اشچک

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

 (52 -سراسری) «2»ي گزينه -121

 (فاصله)

 .هاید  فادی، جشدداردیچهارماف، دهاس اهبینن تریتشنبهمعنایفاصله

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

 (احمد رضایی) «4»ي گزينه -121

 (شناسی نت)

.اس «ر»ن «د یخطچهارم»ن ر یخطا لحاملالید

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

 (احمد رضایی) «2»ي گزينه -122

 (فواصل)

.دارند«اشچک»یهمهدرصشرتدرستشانبینه«4» «3»،«6»هایو،ینه

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

 (احمد رضایی) «2»ي گزينه -123

 (شناسی نت)

اینت پتردهبمهتدننتیمپردهاس ،پسبانیم«فا» «می»یمیاند ن فاصله

.دیگرخشاهندبشدآنهارمشنیکیک«فابمل» «می»،د ن «فا»

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

 (احمد رضایی) «1»ي گزينه -124

 (شناسی نت)

هدههاینشهتهچهبخشاهیمن چنان.اندتغییرمی«الید»درانتقالنظریصرفاً

هارابتاتربخشانیم،بایدن باال(یایکد م)رایکن «سل»برر یحاملالید

طشرمثالیکیایننشعا انتقال،بهبرایمحاسبه.ببینیم«د یخطسشم»الید

خشانتدههتشد،حتال«ال»پسباید ین(سلر یخطد م)ن رادرنظربگیرید

هتشدجشا متیاس ،اه«ال»انیمدرادامالیدن ر یخطد ممحاسبهمی

 .«د یخطسشم»الید

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

 (احمد رضایی) «1»ي گزينه -125

 (شناسی نت)

نشیسیآنا هامل سع بم نانهاس اهدرن «انترآلتش»یاهمان«آلتش»صدای

.هشداستفادهمی«د یخطسشم»الید

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

 (دریا معتقدی) «3»ي گزينه -126

 (گام)

 supertonic،mediantهتتاید م،ستتشم هفتتتمبتتهترتیتتبنتتامدیگتتردرجتته

leading tone اس. 

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

 (دریا معتقدی) «3»ي گزينه -127

 (گام)

.اس «ال،ر،سل،د  فاسی،می،»هادرسرالیدبهترتیبترتیبقرارویریبمل

 .یچهارمواممشردنظراس یسرالیدوامماژ رآخرینبملدرجهدرمحاسبه

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

 (دریا معتقدی) «1»ي گزينه -128

 (گام)

.الماژ ردرسرالیدخشدسهدی، فاماژ ردرسرالیدخشدیکبملدارد
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 (احمد رضایی) «1»ي گزينه -129

 (صوت)

 .یاختالفدربسامدمیاند ن اس نتی ه«(interval)اینتر ال»یا«فاصله»

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

 (بابک کوهستانی) «1»ي گزينه -131

 ( گام)

دی،دربینعالمتاتبملیاد بلهدنشاننیا به جشدد بلهاییاهبرایساختهوام

نیا اس ،دی،یکوامماژ ربسا یماورا ن سل.ااربردندارند،هاباهدبیآنترای

 .دی،باهدد بل(ن فا)یآندی، یکدرجهاههشدرجه

 

 خواص مواد

 

 (عرفان بیانی) «4»ي گزينه -131

 (کاغذ)

پتارافین» «نشاستته»برایجلشویریا پخشقطراترطشبت  آ ر یااغتذا 

. نندمی«آهار»ااغذ،بهسطح«جامد

.هشدهایری،ااغذاستفادهمی،برایورفتنمنافذ سشراخ«ژالتین»

،برایباالبردنایفی ااغذبهآناضافه«خاکرسچینی» «سشلفاتآلشمینیشم»

.بخشیااغذاس ،جدیدترینر تاستحکام«استاتسلشل،»استفادها .هشندمی

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

 (زهره حسینی) «3»ي گزينه -132

 (خاک -25و  22های  شناخت مواد و مصالح، صفحه)

اننتد،درایخاک،بهاند د،خااسترچش اضافهمتیترهدنرنگقهشهبرایر هن

تتراند همبهدلیلداهتناربن،آنرامحکتمرنگآنرار هنمیاینصشرتهم

آیتد دراارهتاییبترنجبتهدست متی پشس خردهدهمالتفلولا.اندمی

.ویردظریفمشرداستفادهقرارمی



 (نوید ایزدگشسب) «1»ي گزينه -133

 (مواد و مصالح)

.دانهاس هایمیانماسهج، خاک

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه -134

 (سنگ -21ی  مصالح ساختمان، صفحه)

:هایسبکدانهانشاعسنگ

هایسنگیسبکطبیعتیبهترینمشاداصلی،دانه:هایسبکطبیعیدانهسنگ.الف

هتا،خااستتر تتشفاتهستنگپا،سکشریا،پشاهاندا پشمیس،سنگبشدهاهعبارت

.فشانیدارندهامنشأآتشدانهیاینسنگهمه

بکمصنشعیبستهبهنشعمتشادختامیهایسدانه:هایسبکمصنشعیدانهسنگ. 

هتاا حترارتور هتیا آن.هشد،انشاعمختلفیداردهامصرفمیاهبرایتشلیدآن

ای،سنگلتشحپرلیت ، رمیکشلیت  دادن انبساطخاکرس،سنگرسیدیاتشمه

.هشندابسیدینتشلیدمی

یآ هتدهقادیرانترلبام–ودا ییآهنیمذا اشرهور هد ما انبساطر باره

یر یر بتاره(جهت آبتی)هایمخصش یاباپاهیدنمقتدارامتیآ درماهین

پتابتا  نفضتاییهشداهجسمیمتخلخل،سبک هبیهسنگحاصلمی–مذا 

.ایلشورمبرمترمکعباس 6622تا322

هتایهمانتددهنداها خااسترها پتسهایصنعتیتشکیلمیور هسشمراجشت

 .آیدسنگیبهدس می غال

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

 (زهره حسینی) «2»ي گزينه -135

 (نافلزات)

ها،ا برمدرساخ رنگ.هشدبرممایعیقرم،رنگاس اهبهصشرتآ ادیاف نمی

.هشدهااستفادهمیانندههایسمی ضدعفشنیمشادهیمیاییعکاسی،وا 
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 (زهره حسینی) «3»ي گزينه -136

 (شیمی رنگ -155ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)

دهتد آنرادربرابتررطشبت ،متی(فلت،ی)رنگآلشمینیشمبهجسم،رنگیمتالیک

ختاکمصتنشعیدرست + رنی+رنگآلشمینیشما پشدرآلشمینیشم.اندنفشذناپذیرمی

.هدهاس 

شل دراارارد،قیم مناستب،عتدمبتشیسه:م،ایایرنگپالستیک:«6»یو،ینه

نامطبشع سرع خشکهدن

.هایر غنی،تینر بن،یناس حاللرنگ:«2»یو،ینه

ااریبتن ها عایقها مخا ن،سنگرنگقیریبرایمحافظ لشله:«4»یو،ینه

.هشدها،استفادهمیقیرپاهی یراتشمبیل

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

 (52 -سراسری ) «1»ي گزينه -137

 (شیمی رنگ)

یرنگدانته.هتشدیابال ،ا ترایبااسیدابال باااسیدآلشمینیشمحاصتلمتیآب

(CoAl2O4)یاابالت آلشمینیت (آلشمینیشمااسید)ااسیدIIآبیابال ،ابال 

 .اس 

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

 (برسام نعمتی) «4»ي گزينه -138

 (چاپ)

اتنمتایعخشتک،«تشلتشئن».باهتدانوا یدرمرابچا میخشک«اسکاتیف»

یالیشتهاننتدهیمقتا ممتاده«تتشمبتی»نتیکی ییسترنگدانته«آنیلین».اس 

.هشدمحسش می

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه -139

 (کاغذ)

.ر داارمیورانها الیافرامیبشده دراسکناسبهااغذفیلی

.اس «اراف »بندی،نامدیگرااغذبسته:«6»یو،ینه

.ااغذپارهمنمناسبتشلیداسناد حشالهاس :«3»یو،ینه

بنتدیااالهتایااغذمشسلین،نرم،نا ک مقا مبتشده بترایبستته:«4»یو،ینه

.داردظریفااربرد

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

 (الهام احمدپور) «3»ي گزينه -141

 (شیمی رنگ -721ی  تکنولوژی مواد، صفحه)

یاجسادحیشاناتتهیتهماندههایبد نچربی باقیاینرنگدانها تکلیساستخشان

.هشدستفادهمیقیم بهعنشانپرانندهارنگار انهایسیاههشد درآستریمی

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي گزينه -141

 (شیمی رنگ -195ی  تکنولوژی مواد، صفحه)

برایاارهاییاتهدرمعتر رطشبت  حترارت یتادقترار( ااسی)جالهایمشمی

رمقابتلآ  دهرادبرایایناهحساسی ستطح ااتس.ویرند،مناسبنیستندمی

 .خشرده،الک الکل دتشانپسا مشم دنر یسطحمشمامیااهشداد،می

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

 (زهره حسینی) «4»ي گزينه -142

 (، شیمی رنگ سنباده192کتاب تکنولوژی مواد، صفحه )

نمتک ختاکاره،هایاربشرسیلیسیما ترایبماسهسیلیسی،اکنفتی،سنباده

رنگیاسب،ر هناست  یحاصلهسیاهماده.هشدهایالکتریکیحاصلمیدراشره

ایهتکل برنتده،هکستتههاینقترهبهعل خاصی هکنندویخشدبهصشرتلبه

.هشندمی

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه -143

 (کاغذ -791ی  مواد، صفحهکتاب سبز خواص )
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،پتشدرتالتک (خاکچینتی)اائشلن.یالیافااغذاس ،چسباننده«آلشمسشلفات» 

یمنافذری،ااغتذژالتین،پراننده.ر نداارمیوچ،بهمنظشرجبرانامبشدسلشل،به

.یسلشل،هستندها سشلفاتباریم،سفیدانندهاس  ااسیدتیتانیم،هیاشالری 

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

 (سعید کمالو) «2»ي گزينه -144

 (، شیمی چاپ722ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)

.هشندیاسیدالریدریکتمی،میالیشههاییا جنسر ی،به سیله

.هشدهاا ولمل،برس آ استفادهمیبرایچربی داییالیشه:6و،ینهی

فالتشمنشعیقیراس برایتقشی الیشهاس:3و،ینهی

یپرالتر رآهتنتمیت،هتاییا جتنسمتس بترنجبته ستیلهالیشه:4و،ینهی

.هشندمی

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

 (سعید مبینی) «1»ي گزينه -145

 (سنگ -مواد و مصالح)

مصتارف.منیت،یماست هایآهتن هایآذرینغنیا اانیارند ماانیآن،سنگ

(هاس یآنیاقشت یاقشتابشدا جمله)جشاهرسا ی

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

 (52 -سراسری ) «3»ي گزينه -146

 (سنگ -مواد و مصالح)

هتامتشادایتنستنگأ یترامبتد،اغلبستب،بتشده(تشف)هایآذرآ اریرنگسنگ

هایمختلتفستفیدانشاعرنگ.نامندآتشفشانیمیایههاراتشفآن.آتشفشانیاس 

تشکیالتسب،.دنهشمایلبهسب،تاسب،مایلبهآبی سیاهدراینطبقاتیاف می

یدهنتدهرنگنشانا  جشدرطشب دراینمنطقتهاست  تشتکیالتقرمت،نشتان

.باهدهامیخشکبشدنمحلنشس تشف

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

 (زهره حسینی) «2»ي گزينه -147

 (چاپ -721ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)

هتایمصتنشعیهای ینیلبترایچتا بترر یمتشادیا جتنسپالستتیکمراب

(P.V.C)هشنداستفادهمی.

.هشندهایسلشل،یکبرر یااغذاستفادهمیمراب:«6»یو،ینه

هتشند بترایچتا اارهتایهنتریرآ حلمیهایتامارادمراب:«3»یو،ینه

.ویرندمشرداستفادهقرارمی

هایآاریلیکبرر یسطشحمختلتفآاریلیکتیاستتفادها مراب:«4»یو،ینه

.هشدمی

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

 (سعید مبینی) «4»ي گزينه -148

 (شیمی رنگ)

ارغشانیتایرا .آیدبهدس می«پرپشریا» «مشراس»متنانیبهناارغشانیتایرا نرم

.هدهاس دیربا برایرنگر یاستفادهمی

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي گزينه -149

 (شیمی رنگ)

اتهاست مقتا م ستخ ،بتاد امالعتادهفشق(ار ند م)شمینیآلشمدیااسیسنباده

یبترااتشارت،،یستنباده.دهدشیساراسخ فل،اتمانندمشادنیترسخ اندتشیم

یبتراوارانت یستنبادها .هتشدیمتاستفادهفل،اتپرداخ  هاسنگدادنقلیص

یبترا(کشنیلیستدیتارب)میستیلیساربتشریستنباده ا یخراط فیظریاارها

.هشدیماستفادهیعمصنشیهاپشهش هارنگخشکایمرطش  دنسنباده

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

 (نوید ایزدگشسب) «4»ي گزينه -151

 (خاک -مواد و مصالح)

.هایآغا یاندریاییاس دیاتشمی ،حاصلفرسایش رسش اسکل 

www.konkur.in

forum.konkur.in
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