
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 
 

 
  

  (به ترتيب حروف الفبا): اختصاصي دروس طراحان
  

  نام طراحان  نام درس

 عليرضا آزاد، نسيم پوراحمد، مينا دامغانيان، احمد رضايي، مهشاد رضاييان، ارغوان عبدالملكي، كوروش قرباني،  درك عمومي هنر
 عاليفر، نويد ميرصادقي، درناز وظيفهمحسن مختاري

، منصوريان اصفهاني، احمد رضايي، رامين شاهباد، كورش شاهمحبوبه اصفهاني، علي آقاجانپور، حميده ترابي، سارا حسني  و فيزيك مومي رياضيدرك ع
  داريوش عابد، مهرنوش گلدوست، رحمت مشيدي، كيوان موقوفه، سميه يعقوبي

پور،  دهقاني، مجيد عسگري، خشايار كاويانلويي، زهرا محمدامين اميريان، هژبر حامدي، ميثم حمزه  ترسيم فني
  حميدرضا مظاهري، ليال مهدوي، حميد ميرزايي، حسن نساريمهرنوش گلدوست،

  كاخكي، مينا دامغانيان، احمد رضايي، مهشاد رضاييان، حامد شيوايي، مهرنوش عسگري، شيدا نجفيفرزانه اميريان خالقيت تصويري و تجسمي
  مينا دامغانيان، حامد شيوايي، ارغوان عبدالملكي، دامون فخاري، نويد ميرصادقي  خالقيت نمايشي
  زاده، احمد رضايي، كوروش قرباني، بابك كوهستاني، دريا معتقديبهرنگ حسين  خالقيت موسيقي

د مبيني، الهام احمدپور، نويد ايزدگشسب، عرفان بياني، زهره حسيني، مينا دامغانيان، سعيد كمالو، سعي  خواص مواد
 فر، افشين ميرحسيني، برسام نعمتيمحسن مختاري

  

  گروه فني و توليد
  
  
  
  

 شهره جعفري گروه هنـرمدير
 معصومه نوري آرايياي و صفحه امور رايانه

 رقيه محبي مسئول دفترچه
 حميد عباسي ناظر چاپ

  

  

  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم
 

@honarkanoon   
 

   021-  6463تلفن:  923خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك  دفتر مركزي:
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  صفحه  انعنو
  

  3  ...................... ................................................................................................................................  درك عمومي هنر

  8  ................................................................................................................................................  درك عمومي رياضي

  11  ..............................................................................................................................................................  ترسيم فني

  15  ..................................................................................................................................  خالقيت تصويري و تجسمي

  19  ..................... ................................................................................................................................  خالقيت نمايشي
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  24  ............................................................................................................................................................  خواص مواد

  27  ................................................................................................................................................................  نامه پاسخ
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   3  :ي صفحه  آبان هنرآبان هنر1818آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  سؤالسؤال

   ).اند مطرح شده ديگرهاي  دار از مباحث آزمون سؤاالت ستاره(             
  

  درك عمومي هنر
  

  يافت؟ اي تكامل اي آغاز شد و در چه دوره دار از چه دوره تاريخ معماري طاق - 1

 اشكاني -هخامنشي) 1

 ساساني -سلوكي) 2

 ساساني -اشكاني) 3

  اشكاني -سلوكي) 4

 سالطين دهلي، از عصر هندويي به ميراث رسيده است؟ي  كدام ويژگي معماري دوره - 2

  ي يكپارچه از سنگ استفاده) 2    هاي جناغي تعدد قوس) 1

  تلفيق نماي بيروني با پيكرتراشي) 4    تأكيد بر جزئيات داخلي) 3

  گيرند؟ صورت فرش و پوشش مورد استفاده قرار مي  ها به كدام بافته - 3

  گليم، قالي) 2    شمد، زيلو) 1

  گليم، جاجيم) 4    جاجيم زيلو،) 3

 گنجد؟ آثار اسماعيل جالير در كدام دسته مي - 4

  پيكر هاي تك نگاره -جان طبيعت بي -هاي زندگي روزمره صحنه) 1

  قاب آيينه به روش زيرالكي -جان طبيعت بي -نگاري چهره) 2

  نگاري قلمدان -نگاري چهره -سازي نقاشي مجالس رزم و بزم به سياق فرنگي) 3

  آميزي  خوشنويسي توأم با رنگ -نقاشي از موضوعات مذهبي -نگاري قلمدان) 4

  است؟ نادرستگري  كدام گزينه در مورد هنر سفال - 5

  .گيرد رنگي پس از پخت نهايي در كوره انجام مي ي هفت گيري در شيوه ي قلم مرحله) 1

  .رود كاري براي افزايش مقاومت و حفظ تزئينات به كار مي لعاب) 2

  .توان پيش و پس از پخت انجام داد را ميتزئين بدنه ) 3

  .كنند براي تعديل خواص سيليس در لعاب به آن گدازآور اضافه مي) 4

از ابتداي پادشاهي نخسـت و كهـن تـا     4فصل :1سير هنر در تاريخ 
  5پايان فصل 

از ابتـداي   2فصـل   :ايـران آشنايي با ميراث هنـري و فرهنگـي   
ي باسـتان تـا ابتـداي بافـت شـهري و       معماري و شهرسازي در دوره

  روستايي
  تا ابتداي مجاز 4فصل  :هنر و ادب فارسي

تـا ابتـداي روش    6تا  1هاي  فصل :1آشنايي با صنايع دستي ايران 
  )قالبي(ريختگي 

  7تا  1هاي  آغاز سخن و درس :تاريخ هنر ايران
 shapeتا ابتداي شكل يا  4تا  1اي ه فصل :1عكاسي 
   3تا  1فصل  :نقاشي مكاتب با آشنايي

تـا ابتـداي    3تـا   1هـاي   مقدمـه و فصـل   :آشنايي با بناهاي تاريخي
  عناصر مشترك در مسجد
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   4  :ي صفحههنرهنر  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري

  خورد؟ كدام گزينه در نقاشي مكتب زند و قاجار به چشم مي - 6 *

  اهميت عنصر خط، توجه به عنصر بافت) 2  بندي نامتقارن ها، تركيب محدوديت تنوع رنگ) 1

  ها بندي متقارن و ايستا، محدوديت تنوع رنگ تركيب) 4  بندي پويا تركيب توجه به عنصر بافت،) 3

  الملك درست است؟ ي هنرمندان پيرو مكتب كمال كدام گزينه درباره - 7

  . جستند ها كمال مطلوب خود را در هنر كالسيك يونان مي آن) 1

  . كردند ي نوزدهم دوري مي تا حد امكان از هنر آكادميك سده) 2

  . گرايي اروپايي وجه مشترك آنان است يروي از اصول سنت طبيعتتعصب در پ) 3

  . هايي از امپرسيونيسم است اي از هنر كالسيك و مايه ها آميزه آثار آن) 4

 شوند؟ به چه شكلي ظاهر مي» گرم و خشك«ها در مناطق  سقف - 8

  شيب سقف مسطح، تيرپوش و يا كم) 2  شكل دار و گنبدي سقف ضخيم، قوس) 1

  سقف مرتفع، مسطح و پر سايه) 4    دار ق، مرتفع و شيبسقف عاي) 3

 شدند؟ هاي فراعنه به چه شكلي طراحي مي تنديس - 9

  ها و نمادهاي آسماني براي نمايش قدرت خدايي فراعنه حضور شخصيت -پرهيز از بازنمايي عيني و زميني) 1

  ماورايي فرهنگ مصري هاي ذهني و ها با آرمان تطبيق پيكره -پرهيز از بازنمايي عيني و زميني) 2

  متانت، قدرت، وقار و شوكتي درخور فراعنه -ي متوفي سازي پيكره دقت در شبيه) 3

  نمايش سرزندگي و نشاط شخص متوفي -ي متوفي سازي پيكره دقت در شبيه) 4

 ؟باشند نمياستوپاهاي هندي حائز كدام ويژگي  -10

  عدم حضور تنديس بودا، حضور نمادين او با تخت خالي) 1

  با فضاي گياهي  هاي مذكر و مؤنث آميخته النوع ي رب انبوهي از نقوش برجسته) 2

  . كرد هاي پيچيده مبدل مي ها مملو از تنديس خدايان بود كه آن را به تنديس نماي خارجي آن) 3

  . دتر ساخته شدند و به عنوان سبك خاص معماري بودايي مورد توجه قرار گرفتن به مرور زمان در ابعاد بزرگ) 4

 تأثير نفوذ نقاشي بيزانس بر نگارگري ايراني در چه مكتبي مشهود است؟ -11

 بهبهان) 4  سلجوقي) 3  جاليري) 2  تبريز ايلخاني) 1
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 است؟» معابد هندويي«هاي  كدام گزينه معرف ويژگي -12

  .وده استشد و محل نگهداري اشياء به يادگار مانده از بودا ب كروي محكم و توپر ساخته مي ي نيم از يك پشته) 1

  .ساختماني يكپارچه از سنگ مرمر سفيد است و نشان از تأثير عميق هنر معماري ايراني بر معماري بومي هند دارد) 2

  .هاي ديواري بودا در بهشت هستند هايي از بودا و نقاشي اين بناهاي آجري هفت طبقه موسوم به پاگودا داراي پيكر) 3

 . ترين تأكيد آن بر جزئيات خارجي است ي، فضاي داخلي اندك دارد و بيشتراش تلفيقي است از معماري و پيكر) 4

 است؟» تنديس شاه زوسر«وجه تمايزش با » توت عنخ آمون«ي  كدام ويژگي پيكره -13

  توجه زياد به جزئيات دقيق پيكره) 2    حاكم بودن روح آييني بر آن) 1

  طيري و شكوه دنياي مادي تركيب مفاهيم اسا) 4  ي مفاهيم اساطيري پرهيز از استفاده) 3

  ؟نيستكدام گزينه صحيح  -14

  . ساختند در حياط نواحي مركزي ايران، جرز و سقف را با ضخامت زيادي مي) 1

 . است  شده تر استفاده مي هاي نواحي سرد كوهستاني از شمال ساختمان كم در خانه) 2

  . شد غربي احداث مي -ها در شمال ايران در جهت شرقي خانه) 3

 .شده است هاي شمال ايران از مصالح سبك استفاده مي خانه در) 4

 هاي دوران پيش از اسالم، درست است؟ ي كاخ كدام گزينه درباره -15

 . دختر با طرحي شبيه كاخ فيروزآباد و از خشت خام ساخته شده است كاخ قلعه) 1

 . جمشيد اقتباس گرديده است تزئينات كاخ بيشاپور از تخت) 2

 . خورد تر به چشم مي سازي كم تر و قرينه بيشاپور، آزادي بيشدر ساخت كاخ ) 3

 . هاي دو طرف اتاق پذيرايي براي اولين بار است گنبد در رواق كاخ سروستان داراي نيم) 4

 ؟نيستكدام مورد صحيح  -16

  .آيد ي دامغان از الحاقات قرن پنجم هجري به حساب مي ي تاريخانه مناره) 1

  . آورد عمودي بلند و رايج معماري كهن ايراني را به ياد ميمسجد جامع نائين حالت ) 2

  . توان به مسجد جامع زوزن و فريومد اشاره كرد از نمونه مساجد دو ايواني مي) 3

  .ي دامغان نقش درهاي ساساني است كه با گچ روي ديوار شرقي ترسيم شده است هاي تاريخانه از ويژگي) 4
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   6  :ي صفحههنرهنر  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري

* 

براي ثبت عكس در اين شرايط نوري، از چه تمهيـدي  . صحنه كافي نيست و امكان استفاده از فالش وجود ندارد ي تئاتر، نور  در عكاسي از صحنه -17

 توان بهره برد؟ مي

  استفاده از فيلم با حساسيت باال) 2  باالنس دوربين  تغيير وايت) 1

  بستن ديافراگم تا حد امكان ) 4  كارگيري فيلتر غلظت خنثي به) 3

 شود؟ الهام از طبيعت و موجودات آن، به شكلي كامالً ساده و خالي از جزئيات، در كدام گزينه ديده مي نقوش استيليزه با -18

  ترمه) 4 جاجيم) 3 زيلو) 2 گبه) 1

 است؟ نادرستهاي پارسه  كدام گزينه در مورد كاخ -19

  .هاي زيويه است هايي مشابه با نقوش جام هاي پارسه داراي سرستون هاي كاخ ستون) 1

  .شده است ها، عنصر رنگ و طال، مفرغ و الجورد، عوامل مهمي قلمداد مي زئينات كاخدر ت) 2

  .رخ است ها، حالتي منظوم و موزون دارد و به حالت تمام هاي انسان ي قرارگيري پيكره شيوه) 3

 .شود ها، نماد پيروزي با عناصر طبيعي يافت مي هاي اين كاخ در حجاري) 4

 ي ميرمالس در لرستان، چگونه است؟ هاي منطقه تصاوير غارنگاري -20

  هاي زرد، اخرايي و سياه نمايي حيوانات با تركيب رنگ بزرگ) 1

  هاي مثبت و كوچك ي رنگين به ديوار در قالب طرح انتقال ماده) 2

  نقوش ساده و استيليزه شده به صورت چاپي و پاشيدن رنگ به محيط شكل) 3

 ي رزم و شكار نمايي صحنه براي واقعاستفاده از فرورفتگي و برجستگي ديوار  )4

  خورد و اين بنا مربوط به كدام دوران است؟ ي كدام مجموعه  به چشم مي فضاي در نظر گرفته شده براي حمام  در نقشه -21

 ساساني  -ي فيروز آباد مجموعه) 2    اشكاني  -كاخ آشور ) 1

 ساساني -كاخ سروستان ) 4     اشكاني -ي كوه خواجه مجموعه) 3

هايي از  كارگيري ريتم هاي هندسي با بافت نگارشي و به بندي مشق، استفاده از تركيب گيري از الگوهاي سنتي سياه ها، بهره اخت كنستروكسيونس« -22

  از تجربيات كدام هنرمند است؟» نمايي شده حروف برجسته

  آيدين آغداشلو) 2    فرامرز پيالرام) 1

 بهمن محصص) 4    پرويز كالنتري) 3
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* 

  رين اثري كه از صنعت بافندگي ايران يافت شده، كدام است؟ت قديمي -23

 ارژنگ) 4  پازيريك ) 3  بهارستان) 2  برسم) 1

 و انضـباط  با سپاه دشمن خالف بر همگي كه ديگر، نمادهاي و هيروگليف خطوط كركس، دو وجود» ها سوري با آمون عنخ  توت نبرد ي صحنه«در  -24

  اند، معرف چه هستند؟ شده تصوير متانت

  ن در امور دنيويالقاي انديشه و ايماباور به جهان پس از مرگ و ) 1

  تمسك به ارواح گذشتگان براي افزايش اقتدار و پيروزي در جنگ ) 2

  طبيعت  قواي ماوراي از او استعانت خدايان و عالم به فرعون اتصال) 3

  حمايت از تحوالت سياسي و تاريخي تحت لواي نظم و ثبات حكومت) 4

 رسد؟ مقابل مربوط به آثار كدام تمدن است و قدمت اين آثار به كدام عصر مي تصوير -25

  عصر اول آهن -شهداد ) 1

  مس و سنگ  -جيرفت ) 2

  مس و سنگ -عيالم ) 3

  عصر دوم آهن -شهر سوخته ) 4

 ين ظروف سفالين چگونه بود؟شد و رنگ ا بلند، در كدام منطقه توليد مي گشاد و پايه ي عصر دوم آهن، ظروف منقاردار، دهان در دوره -26

  ي قرمز رنگ سياه بر زمينه -تپه مارليك ) 2  ي كرم رنگ قرمز بر زمينه -سيلك   تپه) 1

  ي قرمز رنگ سياه بر زمينه -تپه يحيي ) 4  ي كرم رنگ قرمز بر زمينه -گيان  تپه) 3

 اولين كاربرد شيشه در تاريخ معماري، مربوط به كدام تمدن است؟ -27

  ي سنددره) 4  عيالم) 3  هخامنشي ) 2  مارليك) 1

   است؟ نادرستي پيكرنگاري درباري  كدام گزينه درباره -28

  سازي اهميت به بازنمايي پيكر آدمي با تأكيد بر شبيه) 2 ساختار متقارن بر اساس خطوط عمودي، افقي و منحني) 1

  گرم به ويژه فام قرمز هاي گزيني محدود با تسلط رنگ رنگ) 4 هاي تزئيني و تصويري مايه تلفيق نقش) 3

  آمد؟ بندي و صراحت در بيان در آثار مصريان، با توسل به كدام روش، به دست مي تعادل در تركيب -29

  هاي زندگي بي ارتباط با زمان و مكان مشخص  تجسم صحنه) 1

  استفاده از پرسپكتيو مقامي در تصاوير) 2

  اعتقادي  هاي نمادين و هاي قراردادي و خصلت نمايي جنبه برجسته) 3

  بندي چند موضوع در يك فضا گري متنوع و تركيب روايت) 4
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 است؟  ها در نقاشي سبك مصري مربوط به كدام دوره بندي نخستين تركيب -30

  پادشاهي ميانه) 2    پادشاهي كهن) 1

  ي فراعنه اولين سلسله) 4    پادشاهي جديد) 3
  

  درك عمومي رياضي
  

 

هاي داده شده، مساحت  با توجه به اندازه .الساقين است ي متساوي الزاويه مقائ ABCمثلث -31

.(كدام است؟ BCDمثلث  BC  4.،AD  6 2( 

1( 4 2  

2( 4  

3( 8 2  

4 (8  

 كدام است؟ xطول ضلع. است 1و 2هاي كوچك در شكل زير طول و عرض هريك از مستطيل -32

1(2     

2( /0 5  

3( 1    

4( /1 5  

ˆدر شكل زير اگر -33 ˆM N رو چه قدر است؟                    باشد، مقدار عبارت روبهˆˆNPA NQB ?  

1( M̂90  

2(M̂180 2  

3(ˆP̂ Q  

4(N̂2  

Ĉاگر. ارتفاع وارد بر وتر است AHي وارد بر وتر و ميانه AMي زير الزاويه در مثلث قائم -34  32  ي ي زاويـه  باشد، انـدازهMAH    چنـد درجـه

 است؟

1( 10  

2( 50  

3( 58  

4( 26  

  ي مسطحه ندسهه
ــدازه   ــدهاي ان ــه و واح ــري آن زاوي ــث  -گي ــيط، (مثل مح

قضـاياي تـالس و    -)مساحت، زوايا و خواص انـواع مثلـث  
 تشابه
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 ي زير چندتاست؟ هاي سياه در دهمين شكل از دنباله تعداد خانه -35

1(145  

2( 181  

3( 200  

4( 221  

12 ،5اعداد با متناسب مثلثي، زواياي -36  درجه چند Oي زاويه .متقاطع هستندO ي نقطه در تر، بزرگ و تر كوچك زواياي نيمسازهاي. هستند13 و 

 است؟

1( 150  2( 126 3( 108  4( 54  

از دو ضـلع ديگـر ايـن مثلـث كـدام       Mي مجموع فواصل نقطه. تر قرار دارد بر روي ضلع بزرگ Mي واحد، نقطه 5و 5، 6در مثلثي به اضالع -37

 است؟

1 (4    2 (/4 2  

3 (/4 5    4 (/4 8  

 چند درجه است؟ Cو Bدر شكل زير مجموع زواياي خارجي -38

1( 90  

2( 180  

3( 270  

4( 360  

 مساحت اين مثلث كدام است؟. باشد مي 8و ارتفاع وارد بر وتر  4الزاويه، تصوير قائم يكي از اضالع روي وتر برابر  در يك مثلث قائم -39

1( 64  

2( 80  

3( 60  

4( 72  

ABدر شكل زير  -40 ACمساحت مربع چند برابر مساحت قسمت رنگي است؟ ، 

1( 8  

2( 6  

3( 2  

4(4  
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 حاصل، نهايي شكل مساحت. كنيم مي رسم آن با مساوي ديگر، االضالع متساوي مثلث واحد، سه سه محيط به االضالعي، متساوي مثلث ضلع سه بر -41

 بود؟ خواهد آن محيط برابر چند

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

:داريم ABCدر مثلث -42
___ ___
AE AC

1
، اگر3

___
ED / 2 ي باشد، اندازه 5

___
BC چيست؟ 

1 (/7 5  2 (/6 5  

3 (/7 25  4 (/6 25  

   سازهاي اين دو زاويه، چند درجه است؟ ي بين نيم زاويه. گراد داريم 50و 30هاي ي مجاور با اندازه دو زاويه -43

1(40  2(/37 5  3(36  4(35  

ˆاالضالع و يك مثلث متساوي BECيك مستطيل، ABCDدر شكل زير -44 ˆBED DEC   چند درجه است؟ EDCˆي زاويه. باشد مي 2

1( 12 2 (10   

3( 15 4( 20  

 كدام است؟  a، مقدارمقابلدر شكل  -45

1 (1  2 (2  

3 (2
3  4 (1

2  

 كدام است؟ OPي اندازه. وسط ضلع مستطيل است Mي در شكل زير، نقطه -46

1 (3
2 2 (1  

3 (3
2 4 (3  

دهـد؟   ا نشـان مـي  ، چـه عـددي ر  Dي نقطه. قطع كند Dي ايم تا محور اعداد را در  نقطه كماني زده ABو شعاع Aدر شكل زير، به مركز -47

  .)، مبدأ محور اعداد استOي نقطه(

1 (13  2 (8  

3 (8 13  4 (13 8  

M

P
O

3

33

A

B C

D E

BCDE

D
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BFدر شكل زير، -48 BD،CE CD وˆB̂ C  40 ي زاويه. باشد ميˆBACي ، چند برابر زاويهˆFDE  است؟  

1( 7   2( 3   

3(5   4 (9   

441كسري را معادل  -49
  اختالف ميان صورت و مخرج كدام است؟. در نظر بگيريد كه صورت و مخرج آن بزرگترين اعداد دو رقمي باشند 756

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

ABدر شكل زير، -50 CD25هاي دو مثلث برابر ، اگر نسبت مساحت
AMباشد، حاصل 9

AD
  كدام است؟ 

1 (3
4  2 (4

5  

3 (5
8  4 (3

7  

  

  ترسيم فني
  

  نامند؟ در كدام حالت، يك چندضلعي را چندضلعي مقعر مي -51

  .درجه باشد 180تر از  درجه و كوچك 90تر از  هاي داخلي آن بزرگ حداقل يكي از زاويه) 1

  .درجه باشند 90تر از  هاي داخلي آن كوچك ي زاويه همه) 2

  .درجه باشد 180تر از  داخلي آن بزرگ هاي حداقل يكي از زاويه) 3

  .هاي داخلي آن با هم برابر باشند ي زاويه همه) 4

 رو، نماي درست كدام است؟ با توجه به ديد روبه -52
 

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  
  

  

 در پالن مقابل، خطي كه با عالمت سؤال مشخص شده، معرف چيست؟  -53

  دار بودن سقف شيب) 1

  سازي بام جهت كف) 2

  روي بام  ط شيب به سمت آبخ) 3

  مسير حركت نور روي بام) 4

  هندسه ـ مقدمات رسم فني
ــه ــث هندس ــه -ي مثل ــلعي هندس ــي  -ي چندض ــيمات هندس  -ترس
  )مكعب، هرم و منشور(ي احجام  هندسه

  كشي معماري نقشه -يابي مجهول -نما رسم سه

?
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ˆدر مثلث شكل زير اگر  -54 ˆA A1   گاه كدام گزينه لزوماً درست است؟ باشد، آن 2

1 (AC BC  2 (AC AB  

3 (AC BC  4 (AC AB   

 تصوير ديد از چپ صحيح كدام است؟. هاي مختلفي برش خورده است شكل زير دو نماي يك منشور است كه با صفحه -55

 

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 (  

  

   يك از موارد زير است؟ ي كدام دهنده شكل زير، نشان -56

  كش ي قائمه به كمك پرگار و خط رسم يك زاويه )1

  به سه قسمت مساوي ي قائمه تقسيم يك زاويه) 2

  15ي رسم يك زاويه )3

  60ي رسم يك زاويه )4

 ضلعي منتظم مقابل، مساحت قسمت هاشورخورده كدام است؟ در شش -57

1(a22  2(a22  

3(a2  4(a23  

MBاگر -58 MA
1
  پوشاند؟ برقرار باشد، سطح هاشورخورده چه كسري از مستطيل را مي 2

1 (1
3  2 (1

2  

3 (1
4  4 (1

6  

  كدام چندضلعي محاط در دايره به كمك پرگار، حداقل رسم يك كمان الزم است؟براي ساختن  -59

  ضلعي منتظم هفت) 4  ضلعي منتظم  شش) 3  ضلعي منتظم پنج) 2  االضالع مثلث متساوي )1

a
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 :گذاري در پالن اندازه -60

  . در صورت امكان بهتر است از دادن مبلمان متحرك خودداري شود) 1

  . تر داد شلوغي، مبلمان متحرك را با مقياس كوچك توان براي جلوگيري از مي) 2

  . ها در بيرون پالن درج شود شود اندازه به خاطر وجود مبلمان متحرك، كوشش مي) 3

  . نظر كرد توان جهت پرهيز از شلوغي، از نمايش مبلمان متحرك صرف مي) 4

  با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم كدام است؟ -61
  

  

1(   2(   

  

  

3(   4(   
  

قسـمت    نسبت حجم. ايم گذرد، به دو قسمت تقسيم كرده اي كه از وسط دو يال و يك رأس آن مي حجم افالطوني زير را با استفاده از صفحه -62

    :تر برابر است با تر به قسمت كوچك بزرگ

1 (4 2 (9  

3 (2 4 (3  

 به چه شكلي هستند؟) ها به جز قاعده(وجوه منشور  -63

  الساقين مثلث متساوي) 2    االضالع  متوازي) 1

  ضلعي منتظم پنج) 4    ضلعي منتظم شش) 3

 كشي معماري، كدام است؟ هاشور مربوط به زمين بكر در نقشه -64

  

1(   2 (  3 (  4 (  

  

  ترين وتر ممكن است؟ چه كسري از بزرگ BH.اند ي به يك فاصلهي خطوط مواز همه -65

1( 1
9   

2 (1
8   

3 (1
6   

4 (1
4   
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  است؟ نادرستگزينه   كدام - 66

  . شوند شوند، ترسيم نمي خطوط مخفي به شكلي كه در ترسيم فني رسم مي هاي معماري، در نقشه) 1

  . خورده وجود داشته و برداشته شده است هايي است كه در باالي سطح برش گر خط چين نمايان هاي معماري خط در نقشه) 2

  .شود كه از دو سمت نما اندكي بيرون زده است خط زمين به صورت يك خط ضخيم ترسيم مي) 3

  . تر است هاي نما ضخيم از خط) ي كاركرد بعضي از عناصر نشان دادن نحوه(هاي مجازي  خط )4

  نماي خواسته شده از جهت فلش، كدام است؟  -67

  

1 (  2(   

  

  

3 (  4 (  

  

  

 كدام است؟  حدود اندازه براي سرويس داده شده -68

1( / 2 25 90  

2 (/ /1 20 1 20  

3 (/ /3 27 2 20  

4 (/ /2 5 2 5  

  ترسيم شكل بيضي داده شده، به كدام روش انجام گرفته است؟ -69

  استفاده از مستطيل) 1

  سازها به روش رسم نيم) 2

  چهار قوس) 3

  نخ و دو سنجاق) 4

  . . .هرم منتظم، هرمي است كه  -70

  .هاي جانبي آن، مثلثي شكل باشند ي آن به شكل دايره بوده و وجه قاعده) 1

  .هاي جانبي آن به شكل مستطيل بوده و پاي ارتفاع آن بر مركز قاعده، منطبق باشد وجه) 2

  . ي آن چندضلعي منتظم بوده و پاي ارتفاع آن بر مركز قاعده، منطبق باشد قاعده) 3

  .باشندهاي جانبي آن با هم موازي  ي آن، چندضلعي منتظم بوده و وجه قاعده) 4
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  خالقيت تصويري و تجسمي
 

  كدام است؟  زيرجهت كشش انرژي تصوير در طرح  -71

  افقي و عمودي در يك پالن) 1

  از راست به چپ و برعكس) 2

   از جلو به عمق و برعكس) 3

  از جلو به عقب و به عمق )4

  ؟ودش نميشود، استفاده  كدام روش براي نمايش عمق و حجم به آن صورت كه با چشم ديده مي -72

 پرسپكتيو خطي) 1

 پرسپكتيو سطحي) 2

 پرسپكتيو رنگي) 3

  ي مشخصنور منبع اساس بر مختلف احجام يرو يكار روشن هيسا كمك به يينما حجم) 4

 هاي كدام هنرمند است؟  عكس مقابل يادآور نقاشي -73

  گو ريورا ديه) 1

  رامبراند) 2

  لوسين فرويد) 3

  گرنت وود) 4

 كند؟  اء ميعكس مقابل چه مفهومي را الق -74

  مسخ) 1

  توهم) 2

  بيداري) 3

  وحشت) 4

   تصوير مقابل مناسب پوستري با كدام موضوع يا مضمون است؟ -75

  آزادي بيان) 1

  نقد ادبيات مدرن) 2

  تئاتر ابزورد) 3

 1960ي  سينماي تجربي دهه) 4

 - شناخت تكنيك -شناسي سبك -فنون بصري - ك تصويردر
  آرايي صفحه

  تا ابتداي بافت و موضوع 3و فصل  2ي فصل  ادامه :1كارگاه هنر 
   5تا  1هاي  فصل :مباني هنرهاي تجسمي

  چسباني تا ابتداي كالژ يا تكه 2و  1هاي  فصل :مباني تصويرسازي
پرسـپكتيو در  تـا ابتـداي اسـتفاده از     5تـا   1هـاي    فصل :1طراحي 

  طراحي از طبيعت 
  4تا  1هاي   فصل  :آرايي پايه و اصول صفحه
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  ايجاد فضاي وهمي در تصوير مقابل از چه طريقي صورت گرفته است؟  -76

  يمجاز هاي با صحنه عيني ادغام واقعيت) 1

  تلفيق فضاها و عناصر نامأنوس با يكديگر) 2

  گونه اي هزل گسستگي تصاوير به شيوه از هم) 3

   زدايي هاي ظاهري اشياء براي آشنايي خصلتاستفاده از ) 4

  ؟نيسترو صحيح  باط با تصوير روبهكدام گزينه در ارت -77

 ي اشياي مصنوع و صنعتي كننده تداعي) 1

 تأكيد بر روي خطوط و سطوح منحني تيره و روشن) 2

 از پوسترهاي سبك آرنوو) 3

 الهام از هنر شرقي، قرون وسطايي يا گوتيك) 4

  ؟باشد نميي تصوير زير صحيح  كدام گزينه درباره -78

  ها پوشاني فرم هم) 1

  ها  تداخل فرم) 2

  ها  اتحاد فرم) 3

  ها  تقاطع فرم) 4

  دهد؟ تصوير مقابل تأثيرپذيري هنرمند از كدام گزينه را نشان مي -79

  آيين آبيدوس -مصر) 1

  آراي بودا -هند) 2

  ي تائو فلسفه -چين) 3

  فرهنگ اسالمي -ايران) 4

 توان استفاده كرد؟ كدام موضوع مي، در طراحي پوستر با زيراز تصوير  -80

  جمعيت انديشمندان معاصر) 1

  وي آزادهمايش بحث و گفتگ) 2

  هاي چشم انجمن حفاظت از آسيب) 3

  انجمن صادر و واردكنندگان عينك) 4
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  وجود آمده است؟ تعادل در اثر مقابل بر اثر كدام مورد به -81

  ريتم، فضاي منفي، سطوح تيره ) 1

  فضاي مثبت، تركيب عمودي، غرابت ) 2

  ي سفيد دار، خطوط تيره، زمينه نقاط گوشه) 3

  فرم و اندازه، فضاي منفينقاط سفيد، تباين ) 4

  تري دارد؟ رو اهميت بيش به كدام ويژگي بصري در اثر حجمي رو -82

  بافت ) 1

  فضاي منفي ) 2

  بيان اكسپرسيو) 3

  اغراق ) 4

   گيري تايپوگرافي مقابل، مؤثر است؟ كدام گزينه در شكل -83

  هاي مثبت و منفي متناوب شكل) 1

  كار رفته انطباق دو وجهي حروف به) 2

  م ناشي از تغيير فرم حروفريت) 3

  نمايش حركت با تغيير ارزش خطي) 4

  تر است؟ ها مناسب المعارف ةهاي لغت و داير هاي مرجع، فرهنگ كدام روش صحافي براي كتاب -84

 دوخت از وسط) 4  كناردوزي) 3  مفتول بغل) 2  ته چسب) 1

 شود؟  كدام خصوصيت درتصوير مقابل، ديده مي -85

  .ي، تصوير را دراماتيك نموده استي ديد و نورپرداز زاويه) 1

  .حركت سر و جهت نگاه، فضا را اكسپرسيو كرده است) 2

  .كنتراست نور و سايه و نورپردازي، فضا را اكسپرسيو نموده است) 3

  .ي تصوير و نورپردازي، بر ابهت شخص افزوده است كادر بسته) 4
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* 

  مفهوم پوستر مقابل در كدام گزينه ذكر شده است؟ -86

  ات جهاني تنيسمسابق) 1

  مسابقات آسيايي بيليارد) 2

  ي زمين انسان معاصر و كره) 3

  روز فضانوردي )4

  تر است؟ يك از مضامين زير مناسب رو براي نشان دادن كدام طرح روبه -87

 انديشي سكون و ژرف) 1

  گرايي طنزآميز افراط) 2

  عواطف و احساسات) 3

  هدفي انفعال توأم با بي) 4

 تصوير مقابل، صادق است؟ كدام گزينه در مورد -88

  .روح هميشه باقي است) 1

  .ي روح باقي است جسم به واسطه) 2

  . روح و جسم انسان با پيوند طبيعت باقي هستند) 3

  . اي براي بقا است هنر وسيله) 4

   كدام مورد در تصوير مقابل مشهود است؟ -89

  خطوط پيچان و منقطع) 1

  دار هاي زاويه خطوط صريح و شكل) 2

  افقي خطوط به مدد ريتم حركت يانب) 3

  بيان حركت به مدد خطوط بياني و هيجاني) 4
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  كدام گزينه در ارتباط با تصوير مقابل، درست است؟ -90

  .است ها از روش تقسيم صفحه به واحدهاي يك اندازه استفاده شده آرايي مقابل براي تنظيم عكس در صفحه) 1

  .است نوعي تعادل بصري شده رعايت نسبت طول به عرض چند تصوير باعث) 2

  .مساوي بودن طول عكس با طول دو سطر ايجاد تعادل كرده است) 3

  .ي عكس دارد آرايي مقابل با مفهوم تعادل رابطه صفحه) 4

  

  خالقيت نمايشي
  

يـك از   كـدام » برشـت «ي  نوشته» گچي قفقازي ي  دايره«ي  نامه بخش نمايش الهام -91

  نويسندگان زير بوده است؟

 چينگ  هان) 2  فو ينچ لي )1

  اوناگاتا) 4  تاگور) 3

 كدام موارد، از اهداف اصلي تئاتر آوانگارد هستند؟ -92

  تفكيك كنش صحنه از واكنش تماشاگر) 2  ادغام كنش صحنه با واكنش تماشاگر) 1

  تفكيك كنش و واكنش صحنه از كنش و واكنش تماشاگر) 4  ادغام كنش و واكنش صحنه با كنش و واكنش تماشاگر) 3

  ؟نيستدرست » كاتاكالي«ي كدام گزينه درباره -93

  .كنند هاي نمايشي همكاري مي در كاتاكالي زنان و مردان در گروه )1

  .دهد آميز نشان مي هاي درام سانسكريت را به صورت اغراق كاتاكالي بسياري از ويژگي) 2

  .هاي هندو اخذ شده است ي اول از حماسه موضوع اين نمايش در درجه) 3

  .يگران كاتاكالي سراسر متكي به پانتوميم، لباس و آرايشندباز) 4

 ي آمريكايي است؟ ، نويسنده»ريموند كارور«كدام گزينه معرف ويژگي آثار  -94

  .تأثير گذاشت) Beat Generation(» بيت«نويسي او بر شاعران نسل  البداهه روش في) 1

  .شود شمرده مي ،هاي بارز آثار كارور يكي از ويژگي ،ماليسم ميني) 2

  .است  پردازي نيرومند در داستان ترين ويژگي آثار او شخصيت اصلي) 3

  .است شناسي او تركيبي از دستاوردهاي سوررئاليسم فرانسوي و تفكر ضدبورژوازي زيبايي) 4

  نمايش جهان
  از نمايش در شرق تا ابتداي نمايش در ايران 2  فصل :كتاب نمايش

  4تا  1هاي  فصل: ش عروسكيكتاب اصول و مباني نماي
  4تا  1هاي  فصل :كتاب اصول و مباني ماسك و گريم

   2و  1هاي  فصل :ساخت و اجراي دكور، لباس، ماسك و گريم
  3تا  1هاي  فصل :گويندگي، اجرا و بازيگري
ادبيات آمريكا، نمايش در شـرق، عناصـر    :كتاب سبز خالقيت نمايشي
  )8تا  6هاي  فصل( 20نمايش، نمايش در قرن 
  8و  7، 6، 3، 2هاي  فصل :كتاب آبي خالقيت نمايشي
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   خورد؟ ي دوران رنسانس، به چشم مي يسندهي اشرافي در آثار كدام نو استفاده از نظرگاه دهقاني براي نقد قدرت متكبرانه -95 *

  پدرو كالدرون) 4  تامس كيد ) 3  كريستوفر مارلو) 2  لوپه د وگا) 1

  ؟نيستهاي عروسك نخي  كدام يك از ويژگي -96

  قابليت توسعه در حجم و ارتفاع) 2  و دستكشياي  هاي ميله كنترل عروسك مانند عروسك) 1

  تر نقاط بدن قابليت حركت بيش) 4    داشتن بدني كامل ) 3

  هاي چين، كابوكي ژاپن و هند به ترتيب نماد چيست؟ رنگ سفيد در نمايش -97

  هايي با طبع آتشين و تندخو هاي خيانتكار، شخصيت هاي غير قابل اعتماد، شخصيت شخصيت) 1

  هاي خيانتكار هاي غير قابل اعتماد، شخصيت شخصيتمكر و تزوير، ) 2

  هايي با طبع آتشين و تندخو هاي غير قابل اعتماد، شخصيت مكر و تزوير، شخصيت) 3

 هاي غير قابل اعتماد، مكر و تزوير خويي، شخصيت استقامت و درنده) 4

  پردازي، كدام گزينه درست است؟ ي ماسك و چهره درباره -98

  . شود ني تا روي لب باال را شامل ميصورتك كوچك از پيشا) 1

  . شود هايي از حيوانات مانند ميمون و غيره استفاده مي هاي شاد صورتك در تعزيه) 2

  . شود پردازي، گريماس به معني ايجاد تضاد مابين عضالت چهره است كه موجب به وجود آمدن چين و چروك مصنوعي بر چهره مي در چهره) 3

  . گر شخصيت آرلكن بود آرته، صورتكي با دهاني فراخ و چشماني به شكل گربه، نشان دل هاي كمديا در نمايش) 4

 ي نمايش عروسكي است؟ ي كدام شيوه توضيحات زير درباره -99

ي دهـ  گـردان عـالوه بـر بـازي     عروسـك . گونه حضور بصري در صحنه ندارد و پشت پاراوان پنهان اسـت  گردان هيچ ي نمايشي اغلب، عروسك در اين شيوه«

  ».ي بازيگري را بر عهده دارد عروسك، خود نيز وظيفه

  عروسك نخي) 4  اي عروسك سايه) 3  عروسك ماروت) 2  عروسك ماپت) 1

 كرد؟ اي زنده تشبيه مي اي داشته و تئاتر را به مجسمه نويس، در رواج ديدگاه فلسفي در درام سهم عمده نامه نمايش  كدام - 100

  ژان آنويي) 4  لوييجي پيراندللو) 3  ساموئل بكت) 2  فريدريش دورنمات) 1

 است؟ ويژگي كدام درام سانسكريت، داراي - 101

  .پردازد پردازي و مقوالت فلسفي ميبه شخصيت) 1

  .بايد در يك روز اتفاق بيفتد ،حوادث هر صحنه) 2

   .انه استگرايواقع ،ها و اجراهاي تئاتريتكنيك) 3

  .گذشت زمان را نشان دهد ماه تر از يك كم بايدقبلي  ي هر صحنه نسبت به صحنه) 4
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* 

* 

  است؟» بكت«از » يونسكو«ايز آثار گر وجه تم كدام گزينه بيان - 102

  .توجه است بي آن بكت به وضعيت انسان به معناي مابعدالطبيعي) 1

  .يونسكو موافق درام آموزنده است) 2

  .گزيند هاي محلي و معين را برمي تر، موقعيت بكت بيش) 3

  .ماعي انسان، توجه دارديونسكو به روابط اجت) 4

دادنـد، ويژگـي آثـار     نشان مـي  نيوانگلندتمثيلي كه موضوعاتي چون گناه، غرور و سركوب عواطف را در  هاي عشقي طوالني و شبه نگارش رمان - 103

   كدام نويسنده است؟

   ناتانيل هاوثورن) 4  تئودور درايزر) 3  مارك تواين) 2  شروود اندرسون) 1

 شود؟ واسطه ديده مي دهنده حضور بصري دارد و حركات دست او بي در كدام نوع عروسك نمايشي، دست بازي - 104

  اروتعروسك م) 4  عروسك ماريونت) 3  عروسك دستكشي) 2  عروسك ماپت ) 1

 شواهد وجود نمايش عروسكي سايه براي نخستين بار در تئاتر چين مربوط به كدام دوران است؟ - 105

  مينگ) 4  سونگ) 3  هان) 2  تانگ ) 1

 داراي چه ويژگي هستند؟» يونسكو«هاي  نامه هاي نمايش شخصيت - 106

  فاقد انديشه، ماشيني) 2    انديشمند، خودمختار) 1

  ي فاضله ا، به دنبال مدينهگر معنوي) 4    گرا، انديشمند مادي) 3

  در نمايش نو است؟ »كوئوموته«گر ويژگي صورتك زن  كدام گزينه بيان - 107

 نگاهي تهي و خالي از بيان و حالت) 2    بيني باريك و چشمان ريز) 1

  ها و لب قرمز صورتك روشن با گونه) 4    ي متورم و پيشاني كوچك چهره) 3

 ، چه نام داشت؟شد آمد و توسط شخصي غير از قهرمان اصلي اجرا مي ها به نمايش در مي ردهبين پدر درام چيني  ي كوتاهي كه پرده ميان - 108

  راساس) 4  تسه چيه) 3  آريا) 2  كيوگن ) 1

    است؟ نادرستهاي شكسپير و معاصران وي،  نامه ي نمايش كدام گزينه درباره - 109

  و شر ريخ يروهاين ها با ي شخصيتريدرگ) 2    نيمكان مع قدانف) 1

  داستان تيپراهم عيوقابراي روايت استفاده از قاصد ) 4    وستهيپ يخيوم تارتدا) 3

 پردازد؟ به كدام موضوع مي» ي گچي قفقازي دايره«برشت در  - 110

  تعلق آينده به موجودات ديگري غير از انسان) 2 »قهرمان«پر اهميت نشان دادن مفهوم  )1

  جستجوي حقيقت مطلق) 4   مالكيت و عدالت اجتماعي )3
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* 

  

  خالقيت موسيقي
 

7در متر - 111
 چند ضرب سياه داريم؟ 8

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4 

  ي كدام است؟ ، نشانهزيرعالمت  - 112

  موردنت )1

  تريل) 2

  تأكيد) 3

  )غلت(چرخش ) 4

 كدام است؟» فاديز مينور«دومينانت در گام  ي ساب درجه - 113

  سي) 4  ر) 3 ديز سي) 2  رديز) 1

 كدام است؟» سل ماژور«م مينور نسبي درجات مدال در گا - 114

  سل، دوديز، ر ) 4  ديز مي، الديز، سي) 3 سل، دو، ر) 2  مي، ال، سي) 1

 است؟» فريژين«هاي زير مشابه فواصل مد  يك از گام فواصل كدام - 115

  .تر شود پرده بم ي هفتم آن نيم گام مينور هارمونيكي كه درجه) 1

  . تر شود پرده بم نيمي دوم و ششم آن  گام ماژوري كه درجه) 2

  . تر شود پرده بم ي دوم آن نيم گام مينور تئوريكي كه درجه) 3

 . پرده زيرتر شود ي سوم و هفتم آن نيم گام ماژوري كه درجه) 4

  چيست؟» بمل سي«و » فاديز«ي صداي بين دو نت  فاصله - 116

 چهارم كاسته) 4  چهارم افزوده) 3 چهارم درست) 2  تر چهارم كاسته) 1

 هاي زير است؟ يك از گام ، دانگ دوم كدام»سي، دو، ر، مي«كورد تترا - 117

  مينور ملوديك مي) 4  لوكرين مي) 3 فريژين مي ) 2  مينور تئوريك دو) 1

  هاي زير وجود دارد؟ يك از گام در كدام» نت مي« - 118

  رونده ديز مينور ملوديك پايين سل) 2    رونده فا مينور ملوديك پايين) 1

  دو مينور ملوديك باالرونده ) 4    رونده پايين رديز مينور ملوديك) 3

  تئوري موسيقي غربي
  )ها ماژور، مينور و همسايگي(هاي موسيقي غرب  گام -
  مدهاي كليسايي -
  بندي  ريتم و ميزان -
هـا، حـاالت    تزئينات، برگشـت (ئم، اصطالحات و اختصارات عال -

  )ها اجرايي، تمپوها و نوانس
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 ؟نيستيك از اصطالحات زير، مربوط به سرعت اجراي موسيقي  كدام - 119

1 (Grave  2( Lento  3 (Vivace  4(  Mesto  

مفهوم - 120  چيست؟     120

  هاي سفيد در هر ميزان ي تعداد نت دهنده نشان) 2    معرف كشش هر گرد در ميزان) 1

  برابر اجراي صد و بيست سياه يا معادل آن در دقيقه) 4  ي صد و بيست سفيد يا معادل آن در دقيقه دهنده نشان) 3

 در موسيقي به چه معناست؟» Ad lib«ي  واژه - 121

 انتهاي قطعات به منظور تأكيد بر حالت پاياني كند كردن تدريجي در) 1

 تند كردن تدريجي در انتهاي قطعات به منظور تكرار تم اصلي و هنرنمايي نوازندگان) 2

 يا رهبر اركستر محول كردن اجرا به صورت آزاد به اختيار نوازنده ) 3

 يا رهبر اركستر پذير ريتم قطعه به اختيار نوازنده  اجراي انعطاف) 4

 شود؟  چگونه اجرا مي زيرنت  - 122

  تر يك اكتاو بم) 1

  يك چهارم درست زيرتر) 2

  يك اكتاو زيرتر) 3

  بدون تغيير) 4

 تري نسبت به سايرين است؟ هاي بيش كدام گام داراي بمل - 123

 لوكرين سل ) 4  دورين فا) 3 ليدين ال) 2  فريژين سل)  1

 شود؟ نام تزئين زير چيست و به چه صورت اجرا مي - 124

  

  

  گزش تحتاني ) 2    ش فوقاني گز) 1

  

  

  گزش تحتاني ) 4    گزش فوقاني ) 3

  

  چيست؟ موسيقي در» D.C«عالمت اختصاري  - 125

  .به معني مضراب جفت است) 2    .به معني تكرار ضرب قبلي است) 1

  .درپي است هاي پي به معني مضراب) 4  .و از عالئم تكرار است »از آغاز«به معني ) 3
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* 

 چيست؟» مونيكرديز مينور هار«سركليد  - 126

  هفت ديز) 2    شش ديز)  1

  ديز هفت ديز و يك دوبل) 4    ديز شش ديز و يك دوبل) 3

 رونده است؟ كدام مد كليسايي داراي محسوس پايين - 127

  ميكسوليدين) 4  ائولين) 3  دورين) 2  فريژين) 1

 چيست؟» سي ماژور«درجات تنال گام  - 128

 ديز، الديز رديز، سل) 4  ديز ديز، سلدوديز، ر) 3 ، فاديز سي، مي) 2  سي، دوديز، فاديز) 1

تر اجرا كنيم، از چه كليـدي اسـتفاده خـواهيم     را يك دوم باال» سل«بر روي حامل كليد   شده هاي نوشته چه بخواهيم نت در انتقال نظري، چنان - 129

     كرد؟

  فاي خط چهارم) 4  فاي خط سوم) 3  دوي خط چهارم) 2  دوي خط سوم) 1

 شود؟ شناخته مي» بيتركي«كدام ميزان يك ميزان  - 130

  

1 (    2 (  

  

  

3 (    4 ( 

  

  

  خواص مواد

 

 دهد؟ كدام فلز، سطح سفيد و براقي دارد و در آب به شدت واكنش مي - 131

  سرب) 2  منيزيم) 1

  آلومينيوم) 4  سديم) 3

  شوند؟ يك از الياف زير به روش ترريسي تهيه مي كدام - 132

  اكريليك -ريون) 4 استات يتر -نايلون) 3  ريون -استر پلي) 2  اكريليك - استات) 1

  هاي ليت صحيح است؟ كدام گزينه در مورد فيلم - 133

  .تري نياز دارند ها به نوردهي كم هاي ليت، نسبت به ساير فيلم فيلم) 1

  .كروماتيك هستند هاي پان ي فيلم هاي ليت از دسته فيلم) 2

  .ها تأثير مخرب دارد نور قرمز تيره بر روي آن) 3

  .دقيقه است 10لم ليت، حداكثر شوي في و زمان شست) 4

  كاغذ و چاپ ـ عكاسي ـ الياف نساجي ـ فلزات ـ نافلزات
  ها بررسي شيمي عكاسي و صنعت چاپ و مباحث مربوط به آن

شناخت فلزات و نافلزات / ها  مباحث توليد آن الياف نساجي و
  و كاربردها
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   25  :ي صفحه  آبان هنرآبان هنر1818آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  سؤالسؤال

* 

 هاي غيرمستقيم چاپ آمده است؟ در كدام گزينه، روش - 134

  ريليف –ديجيتال ) 2    فلكسو -لترپرس ) 1

  فتواستنسيل –اسكرين  سيلك) 4    بالشتكي -افست ) 3

 نند؟ ز مي» آهار«يك از مواد زير به سطح كاغذ  براي جلوگيري از پخش قطرات رطوبت و آب روي كاغذ، از كدام - 135

 ژالتين) 2    استات سلولز) 1

  نشاسته) 4    سولفات آلومينيوم) 3

  شود؟ هاي چوبي صنايع مختلف، به ترتيب از كدام انواع كاغذها استفاده مي بندي كاالهاي ظريف و براي لفاف پوشش صندوق براي بسته - 136

  دار كاغذ كرافت موم –كاغذ مسلح ) 2    كاغذ موسلين –كاغذ مومي ) 1

  كاغذ مسلح –كاغذ موسلين ) 4    كاغذ مومي –ين كاغذ موسل) 3

 يك از تركيبات محلول ظهور فيلم است؟ كدام - 137

  هيپوسولفيت دو سود  سولفيت سديم،) 2  متول، هيپوسولفيت دو سود، بوراكس) 1

  كرومات پتاسيم، هيدروكينون بوراكس، بي) 4    متول، بروميد پتاسيم، هيدروكينون) 3

  توان استفاده كرد؟ زير مي  يك از الياف براي شناسايي كدام درصد، 5از حالل سود با غلظت  - 138

  ريون و استات) 4  كتان و پشم) 3 ابريشم و پشم) 2  ابريشم و كتان) 1

  شود؟ براي كدام الياف از قرص نفتالين به منظور جلوگيري از آفات و محافظت، استفاده مي - 139

  پشم) 4  رامي) 3  كتان) 2  پنبه) 1

  كند؟ ، مشابه الياف پنبه عمل ميالياف كتان در كدام مورد - 140

  درخشندگي الياف) 2    مقاومت زياد در برابر حرارت) 1

  مقاومت سايشي) 4    استحكام) 3

  ي نگهداري ورساد و غلتك پخش كردن رنگ است؟ گذاري سطور، صفحه ي فاصله يك وسيله در صنعت چاپ به ترتيب، كدام - 141

  لاشپون، راپورت، راك) 2    رانكا، اشپون، راپورت) 1

  اشپون، رانكا، راكل) 4    رانكا، اشپون، لوپ) 3

  ؟نداردبراي ساخت چدن، پس از ذوب مجدد آهن، كدام عنصر نياز به كنترل و تنظيم  - 142

  منيزيم) 4  سيليسيم) 3  فسفر) 2  كربن ) 1
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   26  :ي صفحههنرهنر  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري

* 

* 

  شود؟ گري از كدام ماده استفاده مي هاي ريخته براي جلوگيري از اسفنجي شدن مس در قالب - 143

 نيكل) 4  فسفر) 3  سرب) 2  قلع) 1

 پزند؟ براي توليد كاغذ، چوب را به همراه كدام ماده مي - 144

  سولفيت سديم) 4  وايتكس) 3  اسيد سولفوريك) 2  كلرور سديم) 1

 است؟ نادرستي انواع كليشه  كدام گزينه در مقايسه - 145

 .هاي فوالدي است كليشه از تر ي طالكوب برنجي، بيش سرعت گرم شدن كليشه) 1

 .ي طالكوب برنجي است كليشه از تر هاي فوالدي بيش هاسيدكاري كليش) 2

 .ي طالكوب برنجي دارد نسبت به كليشه ي طالكوب معمولي تيراژ باالتري كليشه) 3

 .رود كار مي هاي دستي به طالكوب در تر بيش برنجي طالكوب ي كليشه) 4

 هاي فلز بيسموت است؟ يك، از ويژگي كدام - 146

  .شود به سهولت پودر مي) 2    .داراي نقطه ذوب بااليي است) 1

  .تغيير دما بر آن اثر ندارد) 4  .در مقابل ضربه سخت و مقاوم است) 3

  شود؟ كند و باعث ايجاد لكه روي فيلم مي وجود چه موادي در آب، محلول ظهور را آهكي مي - 147

  اسيد استيك يا منيزيم) 2    كربنات كلسيم يا منيزيم) 1

  ك يا هيپوسولفيت سديماسيد استي) 4    منيزيم يا بوراكس) 3

  دهند، مانند چشم الكترونيكي، مفيد است؟ استفاده از كدام عنصر نافلزي، در ساخت تجهيزاتي كه نسبت به شدت نور واكنش نشان مي - 148

  سيليسيم) 4  فلوئور) 3  سلنيم) 2  فسفر) 1

    كن گازي در مركب چاپ كدام است؟  خشك - 149

  اسكاتيف )4  نآنيلي) 3  توم بي) 2  تولوئن) 1

 در فرآيند عكاسي است؟) فاگ(دام گزينه از مواد ضد خفگي ك - 150

 كربنات كلسيم ) 4  برمور پتاسيم) 3  سولفيت پتاسيم) 2  سولفيت سديم) 1
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  هاي  منابع اختصاصي آزمون
98 -1397  

  منابع مطالعاتي آزاد منابع درسي نام درس

هنر
ي 

وم
عم

ك 
در

   

  كتب سه سال هنرستان
  )  1396(چاپ  ي گرافيك تاريخ هنر جهان: رشته
  )1395(چاپ  ي گرافيك تاريخ هنر ايران: رشته

  )1395(چاپ كشي معماري  نقشه و ي گرافيك خوشنويسي: رشته
  )1396(چاپ ري كشي معما ي نقشه آشنايي با بناهاي تاريخي: رشته

  )1397و  1396(چاپ آرايي: گروه تحصيلي هنر  پايه و اصول صفحه
  )1395ي گرافيك (چاپ  ): رشته1عكاسي (
  )1396ي گرافيك (چاپ  ): رشته2عكاسي (

  )1395هاي نقاشي و هنر (چاپ  آشنايي با مكاتب نقاشي: رشته
  )1395ي صنايع دستي (چاپ  : رشته1ايران   آشنايي با صنايع دستي

  )1395و  1394چاپ (چاپ دستي  و صنايع دستي ي  : رشته1كارگاه طراحي نقوش سنتي 
  )1396و  1395ي صنايع دستي (چاپ  كارگاه نگارگري: رشته

  رهن دانشگاهي پيش كتب
   )1سير هنر در تاريخ (

   آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران
   )2سير هنر در تاريخ (

 هنريهاي مختلف  آشنايي با رشته

  كانون فرهنگي آموزش» كتاب سبز« -ت مؤلفين) أآموزش درك عمومي هنر (هي
كـانون فرهنگـي   » آبـي كتـاب  « - )ت مولفينهيأ( درك عمومي هنر ي شده بندي هاي طبقه تست

  :آموزش
  هنر در گذر زمان (هلن گاردنر)/  المعارف معاصر هنر (روئين پاكباز) ةداير

  تاريخ هنر (گمبريج)/  كباز)وجوي زبان نو (روئين پا در جست
  /  ي تاريخ هنر (پرويز مرزبان) خالصه

  نقاشي ايران از ديرباز تا كنون (روئين پاكباز) / هنر مدرن (لينتن)
  شناسي معماري ايراني (كريم پيرنيا) سبكتاريخ هنر نوين (آرناسن) / 

  هنر اسالمي (ارنست كونل)/  معماري ايران (ابهام پوپ)
  1396هم هنرستان سال كتاب هنر سال د

  ي اسالمي (زهرا رهنورد) نگارگري: تاريخ هنر ايران در دوره

ك 
در

ي 
موم

ع
ي و 

اض
ري

ك
يزي
ف

  

  )ي رياضي رشته) (2و1هندسه (
  )ي رياضي رشته) (3و  2، 1فيزيك (
  )ي رياضي رشته) (2و 1رياضي (

  )در دست تأليف(» كتاب آبي« -فيزيك و ي درك رياضي  بندي شده هاي طبقه تست

ني
م ف

رسي
ت

  

 )1395(چاپي گرافيك هنرستان علم مناظر و مرايا: رشته
  )1396(چاپ  ي معماري هنرستان كشي: رشته م فني و نقشهيرست

  ي معماري هنرستان  كشي معماري: رشته نقشه
  ي مكانيك هنرستان : رشته1كشي  نقشه

  كشي عمومي هنرستان ي نقشه ي ترسيمي: رشته هندسه

DVDفني (رهپويان)  آموزش ترسيم  
(در  كانون فرهنگي آموزش» آبيكتاب « -) حسن نساريرسم فني ( ي شده بندي هاي طبقه تست

  دست تأليف)
  پور) رسم فني عمومي (احمد متقي

مي
جس

و ت
ي 

وير
تص

ت 
القي

خ
  

  شوند. استفاده مي اين درسبه عنوان منبع  درسي منبع درك عمومي هنر،ي كتب  كليه
  )1395(چاپ  ي گرافيك ته: رشمباني هنرهاي تجسمي

  )1395ي گرافيك (چاپ  ): رشته1طراحي (
  )1396ي گرافيك (چاپ  ): رشته2طراحي (

  )1397و  1396(چاپ  مباني تصويرسازي: گروه تحصيلي هنر
  )1397و  1396خط در گرافيك: گروه تحصيلي هنر (چاپ 

  )1396(چاپ هنر  سال چهارمانسان، فضا، طراحي: 
  )1395اي نقاشي و هنر (چاپ ه : رشته1سازي  حجم

  )1396هاي نقاشي و هنر (چاپ  كارگاه نقاشي: رشته
  )1396هنر (چاپ  سال چهارم: )1كارگاه هنر (
  )1396هنر (چاپ  سال چهارم: )2كارگاه هنر (

  )1396ي نقاشي (چاپ  با هنرهاي تجسمي: رشته آشنايي

  رهنگي آموزشكانون ف» كتاب سبز« -آموزش خالقيت تصويري (هيأت مؤلفين) 
كـانون فرهنگـي   » كتـاب آبـي  « - ي خالقيت تصويري (هيأت مؤلفين) بندي شده هاي طبقه تست

  آموزش 
  )دونيس ا. دانديس( مبادي سواد بصري / مباني هنرهاي تجسمي (غالمحسين نامي)

  )سروشانتشارات  -طراحي ذهني ( ناصر پلنگي
  اصول و مباني هنرهاي تجسمي (محمدحسين حليمي)

  / مباني هنرهاي تجسمي (آرمين هوفمان) (وسيوس ونگ) اصول فرم و طرح
  شناسي چشم خالق (رودلف آرنهايم) هنر و ادراك بصري: روان) / ايتن(يوهانس رنگ كتاب 
  )بيژن صيفوري( ها نشانه/  (محسن وزيري) 2و  1ي طراحي  شيوه

  شناسي (فهيمه پهلوان) انداز نشانه ارتباط تصويري از چشم

خال
شي

ماي
ت ن

قي
  

  )1396آشنايي با ادبيات كهن ايران و جهان (چاپ 
  )1394ي نمايش (چاپ  اصول و مباني نمايش عروسكي، رشته
  )1395ي نمايش (چاپ  اصول و مباني ماسك و گريم، رشته

  )1396(چاپ  ساخت و اجراي دكور، لباس، ماسك و گريم
  )1396(چاپ  گويندگي، اجرا و بازيگري

  )1396ي نمايش (چاپ  احي صحنه، رشتهاصول و مباني طر
  )1396(چاپ  ي انيميشن همراه هنرجوي رشته

  )1396(چاپ  طراحي شخصيت در پويانمايي

  كانون » كتاب سبز« -آموزش خالقيت نمايشي (ژاله نساري)
  كانون فرهنگي آموزش» كتاب آبي« -  )ي خالقيت نمايشي (هيأت مؤلفين بندي شده هاي طبقه تست

   ور ي هوشنگ آزادي ترجمه -جلد 3جهان (اسكار براكت)  تاريخ تئاتر
  / تاريخ سينما (بوردول) پور) ي تاريخ تئاتر جهان (جمشيد ملك گزيده

  ي هوشنگ طاهري ترجمه -تاريخ سينماي هنري (اولريش گوگور و انوپاتاالس)
  د بوردول)/ هنر سينما (ديوي هاي ادبي (رضا سيدحسيني) مكتب/  شناخت سينما (لوئيس جانتي)

  تاريخ جامع سينما (راكوك)
ت 

القي
خ

قي
وسي

م
  

  )1396(چاپ ي موسيقي  مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني: رشته
  )1397و  1396(چاپ ي موسيقي  ، رشته2و  1شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 

  )1396(چاپ  ي موسيقي سازشناسي ايراني، رشته

  سن نساري) كانون فرهنگي آموزشح -پور  ي جامع موسيقي (كامران همتتئور
  كانون فرهنگي آموزش» كتاب سبز«  - آموزش خالقيت موسيقي

  كانون فرهنگي آموزش» كتاب آبي«ي خالقيت موسيقي (هيأت مؤلفين)  بندي شده هاي طبقه تست
  پورتراب) تئوري موسيقي (مصطفي كمال/  تئوري بنيادي موسيقي (پرويز منصوري)

  خالقي) ...ا نظري به موسيقي (روح/  رمي بنت)فرم و طرح در موسيقي (
  درك و دريافت موسيقي (راجر كي مين)/  تاريخ مختصر موسيقي ايران (تقي بينش)

واد
ص م

خوا
  

 )1396(چاپكشي معماريي نقشه رشته :شناخت مواد و مصالح
  )1395ي ساختمان (چاپ  رشته :مصالح ساختماني

  ماريكشي مع ي نقشه عناصر و جزئيات: رشته
  )1394ي صنايع دستي (چاپ  : رشته1آشنايي با صنايع دستي ايران 

  )1395ي چاپ (چاپ  تكنولوژي چاپ: رشته
  )1395(چاپ  ي صنايع نساجي رشته :و آزمايشگاهالياف نساجي 

  )1395(چاپ  ي صنايع نساجي رشته :فيزيك نساجي و آزمايشگاه
  )1395(چاپ  ي صنايع چوب و كاغذ رشته: تكنولوژي مواد

  )1395(چاپ  ي صنايع فلزي رشته: شناخت و مواد صنعتي متالورژي عمومي
 

  كانون فرهنگي آموزش» كتاب سبز« - آموزش خواص مواد
  كانون فرهنگي آموزش» آبي كتاب« - خواص موادبندي شده  هاي طبقه تست

  باز)پاك  ها (روئين مواد و تكنيك
  مرمت آثار هنري تاريخي (پلندرايت)

 ع دستي ايران (زهرا فنايي)سيري در صناي
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 درك عمومي هنر

 

 عالی( )درناز وظیفه «3»ي گزينه -1

 (72ی  ایران، صفحه )آشنایی با میراث هنری و فرهنگی 

ی اشکانیان آغااز شا ه و در دوران ساساانیان     ایران از دوره دار در  تاریخ معماری طاق

 تکامل یافت.  

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

 (69 -ور )خارج از کش «2»ي گزينه -2

 هنر هند( -)منابع آزاد 

ی سالطین دهلی است که از  های معماری دوره ی یکپارچه از سنگ از ویژگی استفاده

 عصر هن ویی به میراث رسی ه است.

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

 فر( )محسن مختاری «4»ي گزينه -3

 (48ی     ، صفحه1ایران  )آشنایی با صنایع دستی

برخی از آثار بافت، کاربردی چن گانه دارن ؛ مانن  جاجیم و گلیم که هام باه را ر     

 ش ن . ی پ شش )با قابلیت پارچه( استفاده می فرش و هم برای تهیه

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

 )ارغوان عبدالملکی( «4»ي گزينه -4

 هنر اسالمی ایران( -)منابع آزاد 

نگاری و نقاشای از م وا عا  مایهدی دسات داشات. او       در چهره« الیراسماعیل ج»

کرد و به خ شن یسای تا  ب باا     گرایانه را تجربه می های مختلف نقاشی طدیعت اسل ب

 المعارف هنر، پاکداز( پرداخت. )دایرة نگاری نیز می آمیزی و قلم ان رنگ

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

 فر( )محسن مختاری «8»ي گزينه -5

 (41ی  ، صفحه1)آشنایی با صنایع دستی ایران 

ی سافا  باا رناگ سایاه      هاا را بار روی ب ناه    رنگی اطراف طرح و نقش در روش هفت

آمیزی کرده و در  ها را رنگ های متفاو ، داخل آن کنن  و سپس با لعاب گیری می قلم

 پزن . ک ره می

 )ارغوان عبدالملکی( «4»ي گزينه -6

 (86و  84های  یی با مکاتب نقاشی، صفحه)آشنا

هاای قرماز    ی رناگ  تار مایاه   ها مح ود است و بایش  در مکتب زن  و قاجار تن ع رنگ

ده  اما عنصر بافات ما رد    کن . عنصر خط اهمیت خ د را از دست می خ دنمایی می

هاا متقاارن، ایساتا و سااده      بن ی ها ترکیب گیرد. در این نقاشی ت جه نقاشان قرار می

هاای بازرا اشا ا      است و اغلب کادرهای عم دی تص یر را یک یا دو پیکر در ان ازه

 کن . می

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

 )ارغوان عبدالملکی( «3»ي گزينه -7

 هنر اسالمی ایران( -منابع آزاد )

بانس و  الملک، کما  مطل ب خ د را در هنر رافائال، تیساین، رو   پیروان مکتب کما 

ی نا زدهم اروپاا را دنداا      جستن . اما در عمل، راه هنار آکادمیاک سا ه    رمدران  می

سیسم سطحی و نات رالیسم آشاکار هماراه باا     ای از کالسی کردن . بنابراین آمیخته می

تا ان دیا . تعصاب در پیاروی از      رمانتیک را در کارشان می گرایی شده ن عی احساس

رایای اروپاایی، وجاه مکاترا تماامی پیاروان       گ هاای سانت طدیعات    ار   و میثاق

 المعارف هنر، پاکداز( الملک است. )دایرة کما 

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

 )احمد رضایی( «8»ي گزينه -8

 (72تا  14های  )آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه

گارا و رو باه    ونهای متراکم و در دارای پالن« گرب و خکک»های مناطق  ی خانه همه

انا . فااای    تازئین و سااده   ها، کام  های بلن  خارجی خانه حیاط مرکزی هستن . دی ار

بنا د.   گیرد، دی  ناامحرب را باه داخال خاناه مای      که بع  از ورودی قرار می« هکتی»

گاهی عالوه بر حیاط ارلی، حیاطی فرعی نیز برای پییرایی از مهمانان وج د دارد. از 

ی  هاای عمیاق و پار ساایه     تا ان از ایجااد حیااط    این مناطق مای  های بناهای ویژگی

بااز   مرکزی، اتصا  فااهای زن گی با فااهای باز، اهمیت بخکی ن به فااهای نیماه 

ها و استفاده از زیرزمین و خنکای آن، ساختن بادگیر  ها و رواق در خانه از جمله ای ان

مت زیادی ساخته ش ه و در ساقف  ها با وخا بان ناب برد. جرز و سقف این خانه و سایه

 ش د. شکل و مصالح خکت و گل استفاده می های ق سی و گند ی این بناها از فرب
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 )احمد رضایی( «3»ي گزينه -9

 (96ی  ، صفحه1)سیر هنر در تاریخ 

هاا در عاین    شا . مجسامه   ها انجااب مای   سازی تن یس در مصر، دقت زیادی در شدیه

تی در خا ر فراعناه و حاالتی عمیاق و ایساتا      شداهت به متا فی دارای وقاار و شا ک   

ها هم اره با متانات   ی عالم خ ایان ب دن . ن ع نکستن یا ایستادن این تن یس شایسته

هاا و نمادهاای    ها حا ر شخصایت  ق ر  و تعاد  ت  ب است. در برخی از این تن یس

 های نگهدان تأکی ی مااعف بر ق ر  خ ایی فراعنه است. آسمانی همچ ن الهه

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

 (67 -)سراسری «3»ي گزينه -11

 هنر هند( -)منابع آزاد 

ی هنا  باه حسااب     قااره  ترین ن ع معماری میهدی آریاایی در شاده   است پاها ابت ایی

تر، ساخته شا ه و باه عنا ان سادک خاا        آین  که به مرور زمان در ابعاد بزرا می

ان . در است پاها معم الً حا ر نماادین با دا باا      جه قرار گرفتهمعماری ب دایی م رد ت

هاای مایکر و    الن ع ش د و اند هی از نق ش برجسته و رب سریر )تخت( خالی ارائه می

 ش د.  مؤنث آمیخته با فاای گیاهی در آن دی ه می

، باه  18و  11های  ، رفحه1ها در کتاب سیر هنر  )بخکی از نکا  ذکر ش ه در گزینه

 خ رد.( کم میچ

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

 )احمد رضایی( «8»ي زينهگ -11

 هنر اسالمی ایران( -)منابع آزاد 

ارتداط ایلخانان م    با اق اب خ د در کک رهای دیگار از جملاه چاین، باعاث نفا ذ      

هاای ما ا    ان  از ابر برخی عنارر نقاشی چین در نقاشی ایرانی ش . این ع امل عدار 

هاای بلنا  و    ی درختاان، راخره   دار بسایار پیچیا ه   ی گره دار و داخل هم، تنه کنگره

سازی ناهمگ ن  های بری ه و مقطع. به ط ر کلی ن عی منظره تیز و دشت های ن ا قله

وجا د آورده اسات. در ایان     با تلفیق نقاشی ایران، خص ریا  نقاشی عصر م    را به

میران م    با دیانت مسیح و حا ر تع ادی افراد مسیحی در ای از ا دوره ارتداط پاره

تا انیم   دربار، راه را برای نف ذ عنارر نقاشی بیزانس باز کرد. حا ر این عنارر را مای 

 روشان در آن مکااه ه کنایم.    کاارگیری ساایه   ها و باه  در نمایش چین و شکن لداس

 (11ی  )کارگاه نگارگری، رفحه

 )احمد رضایی( «4»ي گزينه -12

 (47ی  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

. دارن  اختصا  ها تجلیا  آن و شی ا( و )ویکن  ایزد دو پرستش به عم ماً هن  معاب 

 را ر   )باه  تصااویری  تنا یس خا ایان،   از مملا   چناان  معابا   ایان  خارجی نمای

 اسااطیری  جاان ران  و خ ایان زن گی حا  نقاشی(، شرح و پیکرتراشی برجسته، نقش

 .  ان  کرده تد یل ای پیچی ه و عظیم های تن یس به معاب  را این که است

 داخلای  فااای  است. معم الً معماری و پیکرتراشی از تلفیقی معاب  دیگر این بیان به

 .است جزئیا  خارجی بر تأکی  ترین بیش و ان ا آن

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

 )ارغوان عبدالملکی( «4»ي گزينه -13

 (27و  28ی  ها ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

 ی تا   عانخ   پیکاره »روح اساطیری و آیینی حاکم اسات و  « شاه زوسر»در تن یس 

 ی واوح به عالم اساطیر، دارای شک ه و جال  جهانی است.  در عین اشاره« آم ن

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

 )کوروش قربانی( «2»ي گزينه -14

 ( 77تا  72های  ایی با بناهای تاریخی، صفحه)آشن

های سنتی در ن احی سرد ک هستانی ایاران ماننا  منااطق مرکازی باه را ر         خانه

های واقع در سمت شما  حیاط از ساایر   جا اتاق ش . در این حیاط مرکزی ساخته می

ن ش . ایا  تر ب ده و تاالر و اتاق ارلی نکیمن در همین بخش واقع می ها بزرا قسمت

امر به دلیل استفاده از تابش مستقیم و حرار  آفتاب در زمستان با ده اسات، چا ن    

فصل تابستان عم تاً ک تاه و دمای ه ا نسدتاً معت   است از سمت جن ب سااختمان  

 ش ه است.  تر استفاده می کم

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

 )کوروش قربانی( «4»ي گزينه -15

 (44تا  48های  با بناهای تاریخی، صفحه)آشنایی 

هاای دو طارف اتااق     گندا  در رواق  های خا  کاخ سروستان، کااربرد نایم   از ویژگی

 پییرایی برای اولین بار است.
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های ناراف و باه کماک    ی فیروزآباد از سنگ دی ارهای کاخ یا آتکک ه«: 1»ی  گزینه

دختار در   لح کااخ قلعاه  مال  ساخته و روی آن سفی کاری ش ه است. طارح و مصاا  

 ی فیروزآباد است.  فیروزآباد فارس شدیه کاخ یا آتکک ه

 جمکی  اقتداس ش ه است. جزئیا  تزئینا  کاخ فیروزآباد از تخت«: 8»ی  گزینه

ی کااخ فیروزآبااد اسات اماا در       گرچه کااخ سروساتان یاادآور نقکاه    «: 3»ی  گزینه

 خ رد.  به چکم می تری سازی کم تر و قرینه ساختمان آن آزادی بیش

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

 )کوروش قربانی( «4»ي گزينه -16

 (21و  96، 94، 92های  )آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه

های جالب مسج  جامع فهر  نقش درهای ساسانی است که با گچ بار   یکی از ویژگی

 دی ار شرقی ترسیم ش ه است. 

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

  )مینا دامغانیان( «2»ي گزينه -17

 (72ی  ، صفحه1)عکاسی 

خ اهیم از آن عکاسی کنیم دارای جزئیاا  زیاادی اسات، بهتار      اگر م و عی که می

های با حساسیت پایین استفاده کنیم و تنها زمانی به  است در عکاسی فیلمی، از فیلم

برویم که محیطی که قرار است در آن عکاسی کنیم،  های با حساسیت باال سراغ فیلم

جا که در فااای ذکار شا ه، نا ر راحنه کاافی        دارای ن ر کمی باش . بنابراین، از آن

 نیست، بای  از فیلم با حساسیت باال استفاده نماییم.

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

  )مینا دامغانیان( «8»ي گزينه -18

 (112ی  صنایع دستی ایران، صفحه)آشنایی با 

تری نسدت به قالی برخ ردار  بافی از تن ع کم های م رد استفاده در گده ها و نقش طرح

ی ذهان خیاالپرداز بافنا ه اسات. ایان       ها زاییا ه  آمیزی ها و رنگ تر نقش ب ده و بیش

 نق ش، با الهاب از طدیعت و م ج دا  آن )انسان، حی ان و درخت( باه شاکلی کاامالً   

 ش د.  ساده و خالی از جزئیا  در گده بافته می

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

  )علیرضا آزاد( «3»ي گزينه -19

 (81و  82 های صفحه ،تاریخ هنر ایران)

چا ن   هاا، هام   ی قارار گارفتن انساان    در حجاری هخامنکی، نمایش حرکا  و شی ه

ها )به سدب نظم تکرار ش ه(، نسدت به  . پیکرهکنن  عداراتی منظ ب و م زون جل ه می

 ان . رخ حجاری ش ه تری دارن  و به حالت نیم نقش حی انا  تحرا کم

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

 (69 -)سراسری  «2»ي گزينه -21

 هنر پیشاتاریخی ایران( -)منابع آزاد 

ی است کاه در ایاران باا رناگ خلاق      نظیرترین نق ش های میرمالس از کم نگاره رنگین

هاایی   خ رد. ر ر  های یاد ش ه تصاویری از انسان به چکم می در بین نقش. ان  ش ه

انا  و همچناین را ر      ها س ارانی به شکل انسان نقش ش هنیز از اسب که روی آن

 .ش د گ زن و سگ و م ج داتی شدیه به آن دی ه می

متار و اغلاب    ساانتی  31تاا   11یرمالس بین های سنگی م ها در نگاره ر ر  ی ان ازه

 .رخ است های حی انا  به ر ر  نیم نقش

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

  )نسیم پوراحمد( «8»ي گزينه -21

 (47 و 41 های صفحه ،آشنایی با بناهای تاریخی)

الدی های اشاکانی مربا ط باه قارن او  مای      کاخ آش ر در خاا عراق که یکی از کاخ

های بع ی را دست کم از لحاظ پیکرفت یجالد ی نقکه، با اوافاتی از قرن س ب، است

ی این کاخ، فاایی بارای حمااب در نظار گرفتاه شا ه       در نقکهده .  ایرانیان ارائه می

 است.

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

 )مهشاد رضاییان( «8»ي گزينه -22

 می ایران(هنر اسال -)منابع آزاد 

مکاق، اساتفاده از    گیاری از الگ هاای سانتی سایاه     هاا، بهاره   ساخت کنستروکسی ن

هاایی از حاروف    کاارگیری ریاتم   هاای هن سای باا بافات نگارشای و باه       بن ی ترکیب

 است. «فرامرز پیالراب»نمایی ش ه از تجربیا   برجسته

رودی  ساین زنا ه  ح «یا ساقاخانه »هایی با نخستین آثاار   پیالراب شداهت ی آثار اولیه

نساتعلیق روی   داشتن . بع ها پیالراب به خ شن یسی به خص   نستعلیق و شکساته 

ر متنا ع زد.  اهایی بسای  مکق دست به تجربه گیری از الگ ی سنتی سیاه آورد و با بهره

هاای هن سای باا بافات نگارشای،       بنا ی  ها مکتمل ب دن  بر ان اع ترکیاب  این تجربه
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نماایی   از حاروف برجساته   یهای های رنگین و ریتم مکق های خ شن یسانه، سیاه طرح

هاای چا بی    چنین دست به ساختن کنستروکسی ن ش ه و مت اخل در یک یگر. او هم

 ی تزئینی کارش ب د.   ، ناشی از ورور  تع یل جندهبع ی زد که محتمالً با حروف سه

عاا   برجسته و یا مجسمه متکاکل از قط  ارطالحی است برای نقش ،کسی نوکنستر

 المعارف هنر، پاکداز( ة. )دایرانتزاعی بن ی غالداً مختلف با ترکیب

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

  )نسیم پوراحمد( «3»ي گزينه -23

 (89 ی صفحه ،تاریخ هنر ایران)

 ت ساعه و روناق بسایاری داشاته و    ، هخامنکای  هنر و رنعت بافن گی ایران در عصر

تجار  ارزشمن ی در تدادال  اقتصادی هخامنکایان   ی سرمایه ،منس جا  این دوره

در کاه   «پازیریاک »ترین قالی جهان م س ب به قاالی   ق یمی .ا همسایگان ب ده استب

 یافت ش ه، مرب ط به هنر این دوره است.سرزمین آلتایی سیدری 

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

 ان()مینا دامغانی «3»ي گزينه -24

 (28ی  ، صفحه1)سیر هنر در تاریخ 

 آهنگ ورب و ریتم بن ی، ترکیب ن ع «ها س ری با آم ن عنخ ت    ندرد ی رحنه»در 

شفتگی  و ارابه اسب سم دو گرفتن قرار شمنان،  رف ف  آ شی  گرایش  د  به  را نقا

ج د  آم ن، عنخ  سر ت   باالی ده . در می نکان رسمی و آکادمیک های شی ه  دو و

شمن    خالف بر همگی که دیگر، نمادهای و هیروگلیفی ط طخ کرکس،  با  سپاه د

ستعانت  و خ ایان عالم به فرع ن این اتصا  معرف ان ، ش ه تص یر متانت و اناداط  ا

 است. طدیعت ق ای ماورای از او

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

 )نوید میرصادقی( «2»ي گزينه -25

 پیشاتاریخی ایران(هنر  -)منابع آزاد 

تص یر م رد نظر مرب ط به آثار به جا مان ه از تم ن جیرفات اسات. آثاار مککا فه از     

 ی س ب قدل از میالد )عصر مس و سنگ( هستن . ی جیرفت، متعلق به هزاره منطقه

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

 )نوید میرصادقی( «8»ي گزينه -26

 (16ی  صفحه)تاریخ هنر ایران، 

های منحصر به فاردی   ی تپه سیلک کاشان نم نه ی عصر دوب آهن در منطقه در دوره

بلن  ت لی  ش ه است. این ظروف سافالین   گکاد و پایه از تکامل ظروف منقاردار، دهان

ی کارب   هایی هن سی به رنگ قرماز بار زمیناه    جان ری و طرح  منقاری همراه با شکل

 ش ن . تزئین می

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

 )نوید میرصادقی( «3»ي گزينه -27

 (14ی  )تاریخ هنر ایران، صفحه

کاار   باه  ای ماا  شیکه باریک هایمیله چ ازندیل، ردیف معد  ورودی قسمت در در

هان  معماری تاریخ در کاربرد شیکه اولین را آن بت ان شای  که رفته ساب  به  ج  ح

 ثار تم ن عیالب است.آورد. این معد  از آ

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

 )مینا دامغانیان( «2»ي گزينه -28

 هنر اسالمی ایران( -)منابع آزاد 

ی  برای ت ریف مکتدی در نقاشی ایرانی که در نتیجاه « پیکرنگاری درباری»ارطالح 

رنگااری دربااری، اگار    رود. مکتب پیک پ ی  آم ، به کار می« سازی فرنگی»های  تجربه

ی سانتی آرماانی نما دن     گرایای اروپاایی واب گرفات، شای ه     چه عنارری از طدیعت

نگاری حفا  کارد. مکخصاا  را ری عااب در ایان        واقعیت را از طریق ن عی چکی ه

ان  از: ساختار متقارن بر اساس خط ط عم دی، افقی و منحنی؛ تلفیاق   مکتب عدار 

های گرب باه ویاژه    گزینی مح ود با تسلط رنگ رنگ های تزئینی و تص یری؛ مایه نقش

ی روغنی به روش خا . در این مکتاب، بازنماایی پیکار     ماده فاب قرمز؛ کاربست رنگ

وار و  سازی در کار باش . اشخا ، نم ناه  که شدیه آدمی اهمیت اساسی دارد، ب ون آن

یدایی مثاالی  ش ن  و ه ف نقاش، تجسم جال ، وقار و ز به طرزی قراردادی تص یر می

 المعارف هنر، پاکداز( هاست. )دایرة در پیکر آن

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

 )نوید میرصادقی( «2»ي گزينه -29

 (24ی  )آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه

النهارین( اساتفاده از    ی مصار )تحات تاأثیر باین     های نق ش برجساته  یکی از ویژگی

ها بر اساس اهمیت و مقااب افاراد با د. ایان      ی پیکر تخاب ان ازهپرسپکتی  مقامی یا ان

بنا ی و راراحت بیاان م وا عا ، نقاش       ویژگی در ایجاد تعاد  بصاری در ترکیاب  
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اساسی داشت. به این ر ر  که شخصیت ارلی تص یر که اغلب فرع ن ب د، از هماه  

ره بردگاان و در  ش . پیکرهای ملکه، شاهزادگان، ککاورزان و باالخ تر تص یر می بزرا

شا . ایان روش،    تار، ترسایم مای    نهایت دشمنان م ل ب، به ترتیب ک چک و ک چک

 کرد. بن ی را ممکن و فهم اثر را برای مخاطدان، آسان می تعاد  در ترکیب

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

 )ارغوان عبدالملکی( «8»ي گزينه -31

 هنر مصر( -)منابع آزاد 

ی های سدک مصری در پادشاهی کهن رخ نم دنا  و از سلساله  بن یترکیب نخستین

برجسته پیکی گرفت. چن  دی ارنگااره  ها بر نقشپنجم به بع  کاربرد نقاشی در مقدره

ی هج هم ب د کاه  ان ؛ ولی از سلسلهو تاب   منق ش از پادشاهی میانه به جای مان ه

هاا، وساایل   هاا، بلکاه تااب     فقط مقدره نقاشی اعتداری خا  یافت. در این دوره، نه

 آراستن . منز ، اشیای مختلف و ط مارهای پاپیروسی را با نقاشی می

 المعارف هنر، پاکداز( )دایرة

 

 رياضيعمومي درك 

 

 اصفهانی( )سارا حسنی «4»ي گزينه -31

 )مساحت مثلث(

AB AC
ABC

AB AC BC


 

 
2 2  الساقین الزاویه متساوی مثلث قائم 2

BC
AB BC AB


   

42 2 2 22 2 4 

AB AB    2 16
8 2 2

2

AB CD 
  

2 2 4 2
8

2 2
 مساحت مثلث

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

 )کیوان موقوفه( «2»ي گزينه -32

 ی تالس( )قضیه

BCواحا  اسات   2ط   مستطیل ک چک و،AB     چهاار برابار عارس مساتطیل

کاه برابار باا عارس     AMباشا  و  واحا  مای   4ی آن ک چک است، بنابراین ان ازه

 واح  است. 1مستطیل ک چک است 

 ن یسیم:   ی تالس را می ایهق ABCدر مثلث

MN AM
MN BC

BC AB
  

x
x x /      

1 2 1
4 2 0 5

2 4 4 2
 

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

 )رامین شاهباد( «4»ي گزينه -33

 )زاویه(

ی  زاویاه  NQBˆی زاویاه MQNکنایم؛ در مثلاث   ورل مای  Nبه Mی از نقطه

ی داخلای غیار    ی خارجی برابر است با مجم ع دو زاویاه  دانیم زاویه خارجی است. می

 نیز رادق است. NPAˆی و زاویه NPMمجاورش. این عدار  در م رد مثلث

 

 

 

 

 

 

ˆ ˆ ˆBQN M N

ˆ ˆ ˆNPA M N

  


 

1 1

2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆBQN NPA M M N N M N       1 2 1 2

ˆ با ت جه به فرس مسئله داریم:   ˆ(M N) 

ˆ در نتیجه:   ˆ ˆ ˆBQN NPA M N  2 2

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

 اصفهانی( )سارا حسنی «4»ي گزينه -34

 الزاویه( )مثلث قائم

Â ˆ ˆˆ ˆA B C B
Ĉ

 
       



90
180 180 122 58

32
 

ˆ ˆˆMAH B C    58 32 26 

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

 )رحمت مشیّدی( «2»ي گزينه -35

 )دنباله(
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 مساحت مربع

 هاش ری مساحت

)در شکل او  یک مربع سیاه، در شکل دوب  ) 2 22 1 مرباع سایاه، در شاکل     5

)ساا ب  ) 2 23 2 ه همااین مناا ا  باارای شااکل دهاام    مربااع ساایاه و باا  13

( ) 2 210 9  مربع سیاه وج د دارد. 181

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

 )علی آقاجانپور( «2»ي گزينه -36

 )زاویه(

x x x  5 12 13 180

x x  30 180 6

  30 2 xتر ک چک ی ساز زاویه نیم15  5 30 

x 12 72 

  78 2 xتر ی بزرا ساز زاویه نیم39  13 78 

تار و   سازهای زوایای ک چاک  ه و نیمدرج 30و 72و 78ان  از  زوایای مثلث عدار 

 سازن . میدرجه15و15و 39و 39تر چهار زاویه  بزرا

ˆAOB ( )   180 39 15 126 

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

 (67 -)سراسری   «4»ي زينهگ -37

 )خواص مثلث(

ی مثلث قرار دارد.  روی قاع ه Mی الساقین است و نقطه مثلث از ن ع مثلث متساوی

از طرفی مجم ع ف ارل یک نقطه روی قاع ه از دو ساق برابار ارتفااع وارد بار سااق     

   است. پس بای  ارتفاع وارد بر ساق را محاسده کنیم.

:ی الزاویه با ت جه به شکل و با کمک مثلث قائم AHB 

AH AB BH AH   2 2 4 

 

 

 

 

ی آن والع   جا که مساحت مثلث برابر نصف ارتفاع وارد بر یاک والع در انا ازه    از آن

 است، داریم:  

ABC

S AH BC AB CH    
1 1
2 2

 

( )( ) ( )CH 
1 1
4 6 5

2 2
 

CH /  4 8 

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

 )سمیه یعقوبی( «3»ي گزينه -38

 ی خارجی( )زاویه

 باش ، پس داریم: می 360دانیم مجم ع زوایای خارجی هر مثلث برابر با می

Â   180 90  خارجی90

 360 90 270 

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

 )حمیده ترابی( «  2»ي گزينه -39

 )خواص مثلث(

  الزاویه داریم: نکته: در هر مثلث قائم

(AH) BH CH 2 

 

 ی باال: بات جه به نکته

( ) x x x      2 64
8 4 64 4 16

4
 

  4 16  وتر20


 
20 8

80
2

 مساحت مثلث

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

 )سمیه یعقوبی( «3»ي گزينه -41

 )مساحت مثلث(

a  مساحت مربع2

a
a

a


 
2

2
2 4

 مساحت یک مثلث هاش رخ رده

a a
  

2 2
2

4 2
 مساحت دو مثلث هاش رخ رده

a a

a a
  

2 2

2 2
2

2

2

 

4

8 x
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 )علی آقاجانپور( «8»ي گزينه -41

 االضالع( )مثلث متساوی

 aاالوالع باه والع   دانیم که مساحت هر مثلث متساوی است. می 6محیط شکل، برابر

برابر
a
2 3
4

مثلث مفروس برابر 4است. پس مساحت 
a


2 3

4
4

خ اه  ب د کاه  

aبا ت جه به فرس مسئله  اسات. در  3داریم که مساحت شکل مفاروس برابار  1

نتیجه نسدت مساحت به محیط شکل م رد نظر
3
6

 است.

 

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

 (62 -)سراسری «8»ي گزينه -42

 ی تالس( )قضیه

 ی تالس داریم: طدق قایه

AE DE

AC BC
 

AC
/

BC /
AC BC

  

1
2 5 13 2 5

3
 

BC / /   3 2 5 7 5 

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

 رنوش گلدوست()مه   «2»ي گزينه -43

 گیری آن( )زاویه و واحدهای اندازه

D G D
D     

50 450
45

9 10 9 10 10
 

/

/ /


 

     
  



45
22 5

2 22 5 15 37 5
30

15
2

 

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

 )داریوش عابد( «2»ي گزينه -44

 )زاویه(

CB E


ˆ االوالع است، پس: متساوی  ˆBED DEC  60 

ˆ ˆ ˆDEC DEC DEC    2 60 20 

ˆ ˆ ˆDCE DCB BCE    90 60 150 

ˆEDC : EDC ( )


   180 20 150 10 

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

 (منصوریان کورش شاه)  «8»ي گزينه -45

 )میانه(

 ان  و داریم:   میانه BDو ANبا ت جه به شکل،

AM a
a a a

MN a


       



4 4 2
6 2 4 4 1

3 1 1
 

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

 (62 -)سراسری    «2»ي گزينه -46

 )تشابه(

BD AO DO AD      9 27 6 3 

AODاالوالع مثلث متساوی :


 

 

داریاااام: APDو OPMهااااای تاااایکر: از تکااااابه مثلااااث
OP

AP

1
2

و در  

نتیجه
OP

AO

1
3

 

OP OA   
1 1

3 1
3 3

 

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

 )محبوبه اصفهانی( «3»ي گزينه -47

 الزاویه( )مثلث قائم

OA OA      2 2 22 2 4 4 8 8 

AB AH HB 2 2 2 

AB AB AD         2 2 22 3 4 9 13 13 13 

OD OA AD   8 13 

8، ع د Dی بنابراین نقطه  ده . را نکان می13

 

A

B C

D E

BCDE

M

P

O
3

33
C

BA

D
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 )کتاب آبی( «8»ي گزينه -48

 )زاویه(

ˆ ˆ ˆ ˆˆABC : A B C BAC A ( )


     

40

180 140 1 

B̂ˆBDF : BF BD D
 

  2
180

2
 

ĈˆCED : CE CD D
 

  3
180

2
 

ˆB̂ Cˆ ˆ ˆ ˆD D D D
  
       
 
 

1 2 3 1
180 180

180 180
2 2

ˆB̂ C
D̂

ˆB̂ Cˆ ˆ ˆD FDE D ( )

 
     

 
 


     

1

1 1

180 180
2

40
20 2

2 2

 

 
ˆBAC

( ) , ( )
ˆFDE

  
140

1 2 7
20

 

 

 

 

 

 

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

 )احمد رضایی( «3»ي گزينه -49

 )کسر(

کسر م رد نظر را 
a

b
 گیریم: در نظر می 

a

b
 

441 7
756 12

 

a k , b k 7 12a,b  100 

k k max(k)    12 100 8 8 

b a k k k    12 7 5 40 

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

 منصوریان( )کورش شاه «3»ي گزينه -51

 )تشابه(

 دو مثلث متکابه هستن ، پس داریم:  

AMB گر فرس کنیم:ا

MCD

S
AM

K K K
MD S




     2 25 5

9 3
 

AM AM
K AD AM AM

MD AD AM
     



5
5 5 3

3
 

AM
AD AM

AD
   

8 5
5 8

 

 

 ترسيم فني

 

 )حمیدرضا مظاهری( « 3»ي گزينه -51

 ی چندضلعی( )هندسه

درجه باشا ، آن   111تر از  های داخلی یک چن ولعی، بزرا اگر ح اقل یکی از زاویه

 .نامن  می« چن ولعی مقعر»را 

درجه نداش ، به آن  111تر از  های داخلی یک چن ولعی، بزرا اگر هیچ یک از زاویه

 گ ین . می« چن ولعی مح ب»

 

 

 

 

 چن ولعی مقعر                             چن ولعی مح ب                  

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

 (68 -)خارج از کشور «2»ي گزينه -52

 نما( م سه)رس

جاایی کاه هار دو     نماهای داده ش ه مرب ط به نمای دی  از راست جسم اسات. از آن 

شیب دی ه ش ه در نمای دی  از راست با ت جه به حجم داده ش ه بای  با هام ما ازی   

« 8»ی باشن  و از طرفی مستطیل پایینی بای  به ط ر کامل ترسیم ش د، تنهاا گزیناه  

 ت ان  درست باش .  می

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

 )لیال مهدوی( «3»ي گزينه -53

 کشی معماری( )نقشه

 باشن . رو می گر خط شیب باب به سمت آب خط ط، بیان

A

B C
D

F E

12 3
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 پور( )خشایار کاویان «4»ي زينهگ -54

 ی مثلث( )هندسه

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆA A B C C B      1 2 90 90 

رو باه   اسات از والع روباه    تار  تر، ک چاک  ی ک چک رو به زاویه در هر مثلث ولع روبه

 تر و بالعکس. در نتیجه:   ی بزرا زاویه

AC AB 

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

 )محمد میرزایی( «8»ي گزينه -55

 یابی( )مجهول

 

 

 

 

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

 )حسن نساری( «2»ي گزينه -56

 ت هندسی()ترسیما

ها برابر شاعاع دایاره    با رسم دو کمان که شعاع آن

ت ان مطابق شکل، یک کمان رباع دایاره    است، می

( را به سه قسمت مساوی تقسایم کارد. باا     90(

، باه ساه   90ی زاویه ODو OCرسم خط ط

 ش د. تقسیم می 30ی زاویه

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

 لویی( )میثم حمزه «4»ي گزينه -57

 ی چندضلعی( )هندسه

 ی قطرها به ر ر  زیر است: ولعی منتظم، ان ازه در شش

 

 

 

 

 

 aو عارس  a3طا   بنابراین مساحت قسمت هاش رخ رده کاه یاک مساتطیل باه     

a باش ، برابر است با:  می a a  23 3 

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

 )محمدامین امیریان(  «3»ي گزينه -58

 ی مثلث( )هندسه

بر نصف ط   مستطیل اسات.  آن برا ارتفاع مثلث رنگی همان عرس مستطیل و قاع ه

 بنابراین:

MNC
S MH.NC 

1
2

AD.( CD)
1 1
2 2

AD.CD
1
4

 

Sمستطیل
1
4

 

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

 (زهرا دهقانی) «8»ي  گزينه -59

 )ترسیمات هندسی(

لعی منتظم محاط در یک دایره ح اقل زدن یک کماان الزب اسات و   و برای ساختن سه

 است.« 1»ی درست  ولعی منتظم است. پس گزینه االوالع همان سه مثلث متساوی

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

 (64 -)سراسری  «4»ي گزينه -61

 کشی معماری( )نقشه

گیاری نکاان داده   ی ان ازه  ماتی، در نقکهتجهیزا  ثابت مانن  تجهیزا  فااهای خ

شا د.   مای   ش ن . اما مکخص کردن مدلمان فااها، سدب شل غی و ناخ انایی نقکه می

 ش د.  ی مدلمان به ر ر  مجزا نمایش داده می مدلمان متحرا در نقکه

a3 a2

a
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 هرب بزرا

 ک چک هرب

 هرب بزرا

 ک چک هرب

 )مهرنوش گلدوست( «8»ي گزينه -61

 یابی( )مجهول

 

 

 

 

 

 

 

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

 )محمدامین امیریان(   «4»ي گزينه -62

 شناخت احجام( -144ی  ، صفحه1  )هندسه

ی مثلاث   های به دست آما ه هار دو باه شاکل هارب هساتن ، یکای باا قاعا ه          حجم

 الساقین؛ به شکل زیر: ی متساوی ی ذوزنقه االوالع و دیگری با قاع ه متساوی

 

 

یکسان است، نسادت حجام دو هارب برابار اسات باا       که ارتفاع دو هرب  با ت جه به این

 هایکان: نسدت مساحت قاع ه

BCDE
BCDE

ABC
ABC

S h
Sv

v S
S h

 

1
3
1
3

 1هاا  نسدت مسااحت 2به 1با نسدت ADEو ABCبا ت جه به تکابه دو مثلث

 در نتیجه داریم: 4به

ABC ABC

ABC

S S

S


 
4

3ADE ABC

ABC

S Sv

v S




 برابر است با: hو ارتفاع Sی یادآوری: حجم هرمی به مساحت قاع ه

 

 

v Sh
1
3

 

 

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

 )حمیدرضا مظاهری( «  8»ي گزينه -63

 )شناخت احجام(

ها( برابر هستن   منک ر یک چن وجهی است که دو وجه آن )قاع ه

هاای دیگار آن،    گیرنا  و وجاه   ی ما ازی قارار مای    و در دو رفحه

 باشن . االوالع می مت ازی

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

 )حمیدرضا مظاهری( «4»ي گزينه -64

 کشی معماری( )نقشه

 ککی معماری دارای مفاهیم زیر هستن : هاش رهای داده ش ه، در نقکه

 

 

 

 بت ن                شیکه در نما              م زاییک               زمین بکر             

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

 )محمدامین امیریان(   «2»ي گزينه -65

 ی مثلث( )هندسه

دارد، ارتفاع وارد بر وتر 15ای ای که زاویه الزاویه در مثلث قائم
1
4

وتر است. بنابراین  

ی تاالس بارای خطا ط     رباع وتار و طداق قاایه     B،BHدر مثلث باه ر س قاائم  

م ازی،
1
8

 است.  CDوتر 

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

 (زهرا دهقانی) «4»ي  گزينه -66

 کشی معماری( )نقشه

 تر است.  های نما نازا خط ط مجازی از خط

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

 )مجید عسگری( «  2»ي گزينه -67

 نما( )رسم سه

 

 

 

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

 )هژبر حامدی( «2»ي گزينه -68

 کشی معماری( )نقشه
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و « 8»یهاا   متر داخل نقکه بین گزیناه  سانتی 38با مربع در نظر گرفتن شکل و ع د 

 ش د. انتخاب می« 8»ی مسلماً گزینه« 4»

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

 )مجید عسگری( «8»ي گزينه -69

 ترسیمات هندسی( -88ی  کشی، صفحه )ترسیم فنی و نقشه

با کمک مستطیل و تقسیما  یکسان ط   و عرس آن و سپس اتصا  نقااط تقسایم   

 ان بیای را ترسیم کرد.  ت  به روش شکل داده ش ه، می

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

 )حمیدرضا مظاهری( «3»ي گزينه -71

 )شناخت احجام(

ی یک هرب، چن ولعی منتظم باش  و پای ارتفاع آن بر مرکز قاع ه منطدق  اگر قاع ه

 نامن . باش ، هرب را منتظم می

 

 خالقيت تصويري و تجسمي

 

 کاخکی( نه امیریان)فرزا «3»ي گزينه -71

 فنون بصری( -)منابع آزاد

باشا . باا    در طرح م رد نظر، جهت حرکت انرژی تص یر از جل  به عمق و بالعکس می

 قرارگیری تصاویر به ر ر  مسلسل، بع  س ب نمایش داده ش ه است. 

 های تجسمی، محم حسین حلیمی( )مدانی هنر

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

 )مهشاد رضاییان( «2»ي زينهگ -72

 (114و  112های   ، صفحه1)طراحی 

 یطراح در( ش د یم  هید چکم با که گ نه آن) حجم و عمق شینما یبرا یکل ط ر هب

 علام  ایا  یخطا   یپرساپکت  ق اعا   از استفاده او  روش: ش د یم استفاده روش سه از

 یجا   ییژرفانماا  ایا  یرنگ  یپرسپکت ق اع  یریکارگ به دوب روش. استیمرا و مناظر

 براساس مختلف احجاب یرو یکار روشن هیسا کمک به یینما حجم س ب روش و است

 .است مکخص ین ر مندع

نمایش دوری و نزدیکی م ج دا  با تکرار بخکی از تصا یر، پرساپکتی  ساطحی نااب     

دارد. در هنر مصر باستان ازاین روش برای نمایش حجم اشایا و عماق فااا اساتفاده     

 ش ه است. می

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

 )احمد رضایی( «2»ي گزينه -73

 شناسی( سبک -منابع آزاد)

خط ط دی گانی یا خط ط فروای و  «. رالف گیدس ن»عکس م رد نظر اثری است از 

بن ی به هم مارتدط ساازن .    ت انن  عنارر بصری گ ناگ ن را در یک ترکیب ذهنی، می

هاای   بنا ی کاه جهات    حرکت ارتداطی است میان ع امل م ج د در ترکیاب بنابراین 

 دهن . مختلف را روی سطح اثر نکان می

ست که عنارر تصا یری یاا ن شاتاری باه لحااظ       حرکت همچنین اشاره به نیروهایی

 ها برخ ردار باشن . ت انن  از آن های ان امی یا محل قرارگیری می ویژگی

سات   گر است وجه مکترکی االخص در ن رپردازی جل هاین ن ع از نمایش حرکت که ب

 «.رامدران »و آثار « گیدس ن»میان اثر 

 شناسی، فهیمه پهل ان( ان از نکانه )ارتداط تص یری از چکم

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

 )احمد رضایی( «8»ي زينهگ -74

 درک تصویر( -منابع آزاد )

، گرافیست مکه ر س ئیسای. در تصا یر   «هربر  ماتر»ز عکس م رد نظر اثری است ا

هاای   داده ش ه، فرد با لداسی مانن  ردای یک ککیش به حالت عداد  در مقابل پاره 

ت ان  مسخ شا ن انساان ما رن را در برابار      م ت ر یک ه اپیما ایستاده است. این می

ه زن گی دنیا ی  های تکن ل ژی و م رنیته نکان ده ، انسانی که ایمان خ د را ب جل ه

 فروش . می

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

 )احمد رضایی( «3»ي گزينه -75

 درک تصویر( -)منابع آزاد

که بر روی دهان و بینی وی « سام ئل بکت»ی  تص یر م رد نظر عکسی است از چهره

دلقاک( را   ی او )خن ان، شادیه باه   با ج هر، پ شانی ه ش ه و حالتی متناقض با چهره

هاا   ترین عقای  او است که هما اره باه آن   کنن ه ارلی کن . این م و ع ت اعی القاء می
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آیاا تاا باه حاا  تاالش      »بیان کرده اسات:    ط ر خالره در این جمله پرداخته، که به

ای؟ مهم نیست، دوباره تالش کن، دوباره شکسات بخا ر،    ای؟ آیا شکست خ رده کرده

 شناسی، فهیمه پهل ان( ان از نکانه ط تص یری از چکم)ارتدا« بهتر شکست بخ ر.

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

 )مینا دامغانیان( «2»ي گزينه -76

 (61و  46ی  ها )مبانی هنرهای تجسمی، صفحه

در برخی از آثار تجسمی، هنرمن  فاای بصری را ط ری با استفاده از نمایش عنارار  

آورد کاه در عاین حاا  وهمای و غیرواقعای جلا ه        به وج د می نما های واقع و شکل

گیرن  که در آن  کن . در این روش، مخاطدان تحت تأثیر فاایی ساختگی قرار می می

هاای   اشیاء و م ج داتی از واقعیت، ب ون ارتداط منطقی و گاه، با ون رعایات ویژگای   

وهمای باه وجا د     گیرنا  و فااایی   ها در کنار یک یگر قارار مای   طدیعی و معم   آن

آورن . این شی ه از فااسازی در آثار هنرمن ان رمانتیک، نماادگرا و س ررئالیسات    می

اکدر رادقی، ایجاد فاای وهمای از   ش د. در تص یر داده ش ه، اثر علی بسیار دی ه می

 طریق تلفیق فااها و عنارر نامأن س با یک یگر ر ر  گرفته است.

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

 )مهشاد رضاییان( «8»ي زينهگ -77

 (99ی  ، صفحه1)کارگاه هنر 

 کاه  پ ستر نیا. است روشن و رهیت یمنحن سط ح و خط ط یرو بر  یتأکتص یر،  در

 هنرمنا ان . اسات  «نا و  آر » سادک  معرف ،باش  یم یالدیم ن زدهم قرن به مرب ط

 یهنار   ن یک ش یم گریک ی با یهنر مختلف یها رشته ختنیآم بر عالوه جندش نیا

 تار  کام  کاه  آوردنا   رو ییها سدک از یریگ بهره به منظ ر نیهم به و آورن   یپ  را ن 

 انتازاع  یجا   و جسات  باا  کاه  را ییها  هیش ای ها شکل بیترت نیب . ب د ش ه شناخته

 کیا گ ت از ای و ییوسطا قرون ،یشرق هنر از ب د، سازگار ،یخط یها حرکت بر یمدتن

 خطا ط  یرو بار  ریتصا    یتأک سدک نیا در. بردن  کار به خ د آثار در و گرفته الهاب

 ادآوریا  یمنحنا   طخطا  لطافات  و ینرما  ارا الً . اسات  یعیطد یها شکل با یمنحن

 و یهن سا  اشاکا   ی کننا ه  یت اع تر شیب دار هیزاو یها شکل که یحال در ،ان  عتیطد

 ی هیا روح از اساتفاه  باا   انهنرمنا . است یرنعت و مصن ع یایاش ط ر نیهم و منظم

 خا د  احساسا  و افکار ،قیطر نیا از و پردازن  یم اشکا  شینما به مختلف یها خط

 .گیارن  یم شینما به را

 )شیدا نجفی( «8»ي گزينه -78

 فنون بصری( -)منابع آزاد

ها با یک یگر حالت تماس، ت اخل، اتحاد، تفریاق، تقااطع    وقتی فاا مسطح است، فرب

 ت انن  هم یگر را بپ شانن . ن  یا ج ا از هم هستن ، اما هرگز نمییا انطداق دار

تار   ها با چکم کم ی یکی از فرب کن  که فارله ها این تص ر را ایجاد می پ شانی فرب هم

 ش د. است، درنتیجه فاا تا ح ی غیرواقعی نکان داده می

 )ار   فرب و طرح، وسی س ونگ(

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي زينهگ -79

 (7ی  )مبانی تصویرسازی، صفحه

 ت جه با هنرمن  تأثیرپییرى از اى ، نم نه«آفتاب و کاشی»تص یر م رد نظر، با عن ان 

 ده . ایرانى را نکان می -اسالمى ب مى فرهنگ به

مارا   ی بارهناب دارد که در مصائب آبی وس آیین ،های مصری ترین آیین مهمیکی از 

 .است« اوزیریس»الن ع  رب و رستاخیز

است.  فیلس ف چینی «الئ تسه» تائ ، روش فکری منس ب به ی یا فلسفه« تائ ئیسم»

راهی که پیروان ایان   ؛ترجمه ش ه است راه و فایلت در فارسی به معنای تائ  ی واژه

 .آیین بای  در آن حرکت کنن 

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

 (42 -)سراسری  «2»ي گزينه -81

 تصویر(  درک -منابع آزاد)

گار بحاث و    هاای درون آن در جهاا  مختلاف، بیاان     رار گارفتن فلاش  ها و قا  عینک

 ی آزاد است. وگ  گفت

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

 )شیدا نجفی( «3»ي گزينه -81

 (96ی  )مبانی هنرهای تجسمی، صفحه

دار،  در طراحی داده ش ه، تعاد  بصری غیر متقارن براساس ارتداط میان نقاط گ شاه 

 وج د آم ه است.  ی سفی  به ی وخیم )م ادها( و زمینه تیره خط ط

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

 )شیدا نجفی( «2»ي گزينه -82

 فنون بصری( -)منابع آزاد
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بنا ی کلای    ای دارد و در ترکیب بع ی اهمیت ویژه فاای منفی در ساختار احجاب سه

ی حجمی از فاای منفی برای القاء مفه ب ارالی  آن مؤثر است. در بعای از آثار هنر

 است. استفاده ش ه 

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

 )مینا دامغانیان( «8»ي زينهگ -83

 (94ی  ، صفحه1)کارگاه هنر 

 کنن . در این تصا یر،  می نم د پی ا بسیار حروف، طراحی در منفی و مثدت های شکل

 های ش د. از این رو، شکل محس ب می منفی فاای آن ونبیر و مثدت فاای حروف،

 گیری تایپ گرافی م رد نظر است. منفی متناوب، عامل ارلی شکل و مثدت

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

 )مهشاد رضاییان( «3»ي زينهگ -84

 (76ی    آرایی، صفحه )پایه و اصول صفحه

 کاار  باه  ک دکاان  یهاا  کتاب یبعا مانن  حجم مک یها کتاب یبرا روش، نیا: مفت  

 متصال  گریکا  ی باه  کتااب  رافحا   کتااب،  وساط  در منگناه  دو ای کی با و رود یم

 روش مفتا  ،  یراحاف  گار ید نا ع . مییگ  یم «وسط مفت  » روش، نیا به. گردد یم

 جهات  حساب  بار  و گیارنا   یما  هم یرو را اوراق روش، نیا در. است «ب ل مفت  »

 .زنن  یم منگنه چن  ای دو ک،ی را آن چپ ای راست سمت یانتها ت رق،

 کتااب  ی رازهیشا  و شا د  یم گیاشته هم یرو یچاپ یها فرب روش، نیا در: چسب ته

 و ماارس  را ر   باه  را عطاف  قسامت  پرفراژ، با چسب ته یرحاف در. است چسب

 اساتحکاب  و ادتریا ز ،یراحاف  چساب  باا  تمااس  ساطح  تا دهن  یم برش ش ه پرفراژ

 .گردد تر افزون ،یرحاف

 غالدااً  و گیارنا   یما  هام  یرو را یچااپ  یها فرب روش، نیا در: دوخت ته ای یدوز ته

 شا ن   یمچرخ  وسط از که یا رفحه کم خا  یها جزوه در مگر. کنن  یم یکناردوز

 یهاا  فرهناگ  مرجاع،  یهاا  کتاب(. آن مکابه یها جزوه و گیرنامه شناسنامه، مانن )

 باه معما الً   دارنا ،  ادیا ز رفحا  که ییها کتاب یکل ط ر هب و ها المعارفةریدا ل ت،

 .باشن  ی برخ ردارکاف استحکاب تا از ش ن  یم یرحاف دوخت ته ای یدوز ته روش

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

 (42 -)سراسری  «8»ي گزينه -85

 فنون بصری( -منابع آزاد )

باعاث    ی دی  و ن رپردازی پرکنتراسات،  ، زاویهدر تص یر م رد نظر، انتخاب کادر بسته

 ایجاد یک فاای دراماتیک ش ه است.

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

 )مهرنوش عسگری( «8»ي گزينه -86

 درک تصویر( -بع آزادا)من

برای مسابقا  جهانی تنیس طراحی ش ه اسات. باا    1338پ ستر م رد نظر، در سا  

زمیناه   زمینه و تص یر ت پ تنیس در پایش  ک چک تنیس ر در پس کمی دقت، تص یر

 قابل تکخیص است.

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي زينهگ -87

 (128ی  ، صفحه1)طراحی 

تار باه    در رسام با ن و رخساارها بایش    اسات. شایله   « شیله»طراحی م رد نظر اثر 

های روانی ت جه دارد تا به مالحظا  هنری. فیگ رهای کج  های روحی و تنش دغ غه

مخا وش، دیا     هاای  های نااقص و بریا ه و ساایه روشان     و مع   )دفرمه( او با طرح

تارین   از این رو، ارالی  .کن  طدیعی تماشاگر را غافلگیر و در نتیجه او را ماطرب می

 گری ع اطف و احساسا  است.  ی این تص یر بیان مؤلفه

رس ، حالات چهاره و    که پیکره نکسته و ساکن به نظر می با وج د این«: 1»ی  گزینه

 ها حکایت از اوطراب درونی او دارد. ی ترسیم دست نح ه

کارگیری خط ط اکسپرسی نیستی، افراط به عمل آم ه، اماا   شای  در به«: 8»ی  گزینه

 این افراط، طنزگ نه نیست.

تراود. خط ط ناآراب و کج  بیرون می به حسی از هراس و اوطراب از اثر«: 4»ی  گزینه

گارا و    . این خط ط بیانده و ماطرب پیکره خدر می درون خسته، عصدیو مع   از 

 گر انفعا  نیستن . ناآراب ت اعی

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

 )حامد شیوایی(   «4»ي گزينه -88

 درک تصویر( -)منابع آزاد 

چاه از وی باه را ر  نقاشای      ر ر  مرد از بین رفتاه ولای آن   در تص یر داده ش ه،

 گردد و یادآور آن انسان خ اه  ب د. دست می به ی مان ه است، دست جا به
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 )احمد رضایی( «2»ي گزينه -89

 (14ی  ، صفحه1)کارگاه هنر 

 م وا عی  که این ب ون و ش ن  ساخته سرعت به و تالش ترین کم با ت انن  می خط ط

 ما رن،  هنار  در. باشان   حرکتای  بیاانی و  کیفیات  دارای دهنا ،  شنماای  را ملم س

 درونای  افکاار  و احساسا  بیان به خط عنصر از استفاده با بسیاری آثار هنرمن ان در

 در. بککان   تصا یر  باه  مکخص ط ر به را م و عی ان  نکرده سعی ان  و پرداخته خ د

 و پا الا  ساکی، جکسا ن  کان ین مانن  مطرحی هنرمن ان آثار به ت ان می رابطه این

 ان . کرده استفاده خط از خ د خا  ی شی ه به ک اب هر که کرد اشاره رایلی بریژیت

و جناادش « گاار کااان ن هناار شاا رش »گاایاری  پااس از بنیااان« ویناا ب لاا ییس»

هاایش آکنا ه از    ، به شخصیتی مهم در هنر انگلستان ب   ش . ن شاته «سیسم ورتی»

نفر  داشت و آرماان  « مت سط»رر ب دن . او از ذهن ی معا انتقاد تن  به هنر و جامعه

، «ک بیسام »هاای   با د. او جنادش  « ساختار و مفها ب را ری  »اش معط ف به  هنری

کرد؛ ولی عمالً، تحت تأثیر ک بیسم قارار گرفات.    و هنر انتزاعی را رد می« ف ت ریسم»

نا .  ا دار سااخته شا ه   هاای زاویاه   هایش از خط ط رریح و شاکل  ها و طراحی نقاشی

 المعارف هنر، رویین پاکداز( ة)دایر

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

 )شیدا نجفی( «2»ي گزينه -91

 (87ی  آرایی، صفحه )پایه و اصول صفحه

ت انیم از آن، برای تعیین کاادر تصااویر    های مص ر می هایی که در کتاب یکی از شی ه

عرس در چن  تص یر است که در مجااور    استفاده کنیم، رعا  نسدت ثابت ط   به

انا . ایان شای ه، نا عی تعااد  بصاری ایجااد         یا نزدیکی یک یگر در رفحه واقع ش ه

 کن . می

 

 خالقيت نمايشي

 

 )حامد شیوایی(   «8»ي گزينه -91

 )نمایش در شرق(

ی  دایاره »ای دارد باه نااب    ناماه  ن یس مکه ر چینی نماایش  نامه ، نمایش«ف  چین لی»

ی گچای   دایاره »ی  ناماه  در ن شاتن نماایش  « برشات   برت لات »بخش  هابکه ال« گچی

 ب ده است. « قفقازی

 (69 -)سراسری  «3»ي گزينه -92

 )انواع، ساختار و عناصر نمایش(

ادغاب کنش و واکنش رحنه با کنش و واکانش تماشااگر، از اها اف تئااتر آوانگاارد      

 است.

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

 )کتاب آبی( «8»ي زينهگ -93

 )نمایش در شرق(

ساا  قا مت دارد.    311کاتاکالی یکی از اشکا  نمایکی در هنا  اسات کاه حا ود     

های هن و اخی ش ه است. از آن رو کاه   ی او  از حماسه م و ع این نمایش در درجه

هاای دراب سانساکریت را باه را ر       کاتاکالی شکل پانت میم دارد، بسیاری از ویژگی

ککان . بازیگران کاتاکاالی   ده  و خک نت و مرا را به رحنه می میز نکان میآ اغراق

سراسر متکی به پانت میم، لداس و آرایکن  و ن ازن گان نیز با م سیقی و آواز، داساتان  

ی متمایز اسات.   نکانه 011کنن . زبان اشاره در این نمایش شامل بیش از  را بیان می

ش ن  که هریک لدااس و آرایاش    ی تقسیم میهای نمایش به هفت تیپ ارل شخصیت

ی پساران جا ان اسات.     نمادین خ د را دارن . در کاتاکالی اجرای نقش زنان به عه ه

متار باا    6ای به مسااحت   کاتاکالی در حیاط معاب  یا فااهای باز دیگر بر روی رحنه

اکاالی  ش د. اجارای نماایش کات   ها اجرا می آرایی ش ه و در زیر ن ر مکعل سایدانی گل

 کک .   یک شب تماب ط   می

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

 )مینا دامغانیان( «2»ي گزينه -94

 )ادبیات آمریکا(

چنین یکی از کساانی شامرده    از ن یسن گان مطرح قرن بیستم و هم« ریم ن  کارور»

ی  انا . پیکاه   شا ه  1311ی  در دهاه  داستان ک تاهش د که م جب تج ی  حیا   می

های ک تاه و شعر اختصا  یافتاه با د. او خا د را     کارور به عن ان ن یسن ه به داستان

ی ک تااه معتااد   هاا  باه ن شاتن داساتان   »و « تمایل به ایجاز دارد»عن ان کسی که  به

 ، معرفی کرده است.«است

اشااره کارد.   « در جااده »ت ان به اثر  می« جک کرواا»از آثار معروف «: 1»ی  گزینه

ل بیات  تاأثیر گیاشات، نسا   « بیات »ن یسی کرواا بر شاعران نسال   الد اهه روش فی

(Beat Generation   به گروهی خا  از هنرمن ان امریکاا اطاالق مای )    شا د کاه
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ی ارالی ایان نسال،     ان کی پاس از جناگ دوب جهاانی اشاتهار یافتنا  و مکخصاه      

 های معم   و عرف جامعه است. هنجارشکنی اجتماعی و مخالفت با ارزش

هاای   ر داساتان پردازی نیرومن  د دارای شخصیت« سلینجر .جی. دی«: »3»ی  گزینه

هاای   تارین شخصایت   ی گلَاس را، کاه معاروف    ای خاان اده  ط ر ویاژه  خ د است. او به

های متفاو  از افراد این خاان اده   های او هستن ، به عرره ککان  و در داستان داستان

 برداری کرد. پرده

ی خاری ب د و تعلقش به سدک یا جریاان   ن یسن ه« ریچارد براتیگان«: »4»ی  گزینه

شناسای او ترکیدای از دساتاوردهای س ررئالیسام      نمای . زیداایی  ی ویژه دش ار میادب

ی آثار هنری معاررش را شاکل داده   مایهفرانس ی و تفکر و ب رژوازی است که جان

 گیرد. و در عین حا  در تااد کامل با پ رساالری قرار می

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

 ارغوان عبدالملکی() «8»ي گزينه -95

 )نمایش در رنسانس(

« ل په فلیکس د وگا کار پی »ن یس عصر طالیی،  نامه پرکارترین و مکه رترین نمایش

های ردا و خنجر، ن شته  نامه اش شمار فراوانی نمایش نامه نمایش 111در بین بیش از 

آما ،   ور مای  ای پیکه است. ل په به رغم محد بیتی که در نزد اشراف داشت، از خان اده

اش ک شی  باه ما ار  بااالتری از داناش و تربیات دسات یابا  و         در سرتاسر زن گی

سرانجاب نیاز باه سالک ککیکای درآما . ل پاه اوایال قارون وساطا را زماان وقا ع            

نامه را نیز  اش، زن گی و مرا شاه بامدا، قرار داد و کان ن نمایش ی تاریخی نامه نمایش

ی زمام اری ک تاه م   پادشااهی دهقاان در    با دوره ای انتخاب کرد که مصادفدوره

ی تاریخی برای نیل به نتایج دراماتیاک   اسپانیا ب د. ل په، با ت ییر بخش اعظم پیکینه

ی ایماان   دلخ اه خ د، حکمت، شجاعت و خاکسااری دهقاانی را، هماراه باا پکات انه     

لق و زودرناج قارار داد.   خ ی اشرافیت کج کات لیکی، در مقابل ایرادا  ابلهانه و رذیالنه

یابن ، اما ش رشی که اشراف بر و  او در شما  اسپانیا  در نهایت خ ا و بامدا غلده می

 انجام . ان ازن  به مرا بامدا و تدانی اعیان و اشراف با مسلمانان مهاجم می به راه می

کاس، کاه در آن نیاز از نظرگااه      کاس و هایچ   ی دیگر ل په، هماه  نامه همچ ن نمایش

ی شااه بامداا    نامه ش د، نمایش ی اشرافی استفاده می قانی برای نق  ق ر  متکدرانهده

خ ان  که برای ت ییر اخالقیاتکان به تاریخ و سنت  اعیان و اشراف اسپانیایی را فرا می

ی تااجر   ناماه  نامه و اشرافی نیست؛ مانن  نمایش عامه اتکا کنن . با این حا ، نمایش

گایارد و در   ی اعیاان و نجداا راحه مای     هم بر اهمیت طدقهپیکه، این نمایش  عاشق

که، نماایش شااه بامداا ما        ی مهم آن ش د. نکته همان حا  خ اهان ارالح آن می

 زمان ک تاهی پس از خ مت ط النی م   ل په در دربار دوا ق رتمن  آلدا اجرا ش .

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

 اب آبی()کت «8»ي گزينه -96

 (82و  46های  )اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه

ی عروساکی و   مانن  تئاتر عروساکی، بالاه    های نخی در ان اع مختلف نمایش، عروسک

 های نمایش کارایی دارن .   تمامی سدک

قابلیات ت ساعه در     داشتن ب نی کامل،  ان  از: ها عدار  ترین ویژگی این عروسک عم ه

ی ایجااد مفصال    تر نقاط ب ن عروسک به واسطه ابلیت حرکت بیشحجم و ارتفاع و ق

گردان بااالتر از ساطحی کاه عروساک روی آن      حرکتی. در این ن ع نمایش، عروسک

کن ؛ درسات بارعکس    کن  ایستاده و از باال حرکا  عروسک را کنتر  می حرکت می

 ای و دستککی. های میله عروسک

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

 )دامون فخاری( «3»ي گزينه -97

 (42و  49های   )اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه

های چین نماد مکر، تزویر و ترس است و هر چه بار میازان آن    رنگ سفی  در نمایش

 افزوده گردد، دلیل خیانت است. 

کاار   هاای غیار قابال اعتمااد و دغال باه        های ژاپنی کاب کی برای شخصیت در نمایش

 رود.  می

 رود.  کار می هایی با طدع آتکین و تن خ  به های هن  جهت شخصیت در نمایش

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

 )دامون فخاری( «4»ي گزينه -98

 (74و  19، 14، 7های   )اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه

مانی باه شاکل گرباه،    آرته، ر رتکی با دهانی فاراخ و چکا   های کم یا د  در نمایش

 گر شخصیت آرلکن ب د. نکان

 ش د.  ی چکم می ر رتک ک چک شامل ناحیه«: 1»ی  گزینه

 ش د.  های دی ، جنیان و غیره مکاه ه می ی شاد ر رتک در تعزیه«: 8»ی  گزینه

گریماس، ایجاد تااد مابین عاال  چهره است که منجار باه حااال     «: 3»ی  گزینه

 شادی، غم، خکم و غیره. ش د؛ مختلف در چهره می
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 )دامون فخاری( «8»ي گزينه -99

 (82ی    )اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه

گ نه حا ر بصاری در راحنه نا ارد و     گردان هیچ اغلب، عروسک« ماپت»ی  در شی ه

دهای   گاردان عاالوه بار باازی     ای از م اقع عروساک  پکت پاراوان پنهان است. در پاره

 ازیگری را بر عه ه دارد.ی ب عروسک، خ د نیز وظیفه

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

 )مینا دامغانیان( «3»ي گزينه -111

 )نمایش در قرن بیستم( 

جا که حقیقات هما اره    ان یکی : از آن ی میان هنر و طدیعت می به رابطه« پیران لل »

مانا ، بناابراین    مای که خلق ش ، برای اب  ثابات   در حا  ت ییر است و هنر، پس از آن

ناماه در   ش د، چرا که یاک نماایش   ترین هنرها محس ب می کنن ه تئاتر در نظر او قانع

تکادیه   زنا ه  ای کن . از این رو پیران لل  تئاتر را باه مجسامه   هر اجرا لزوماً ت ییر می

ها تنهاا قادرنا  تعدیار یاا      نامه گراترین نمایش کرد، اما چ ن به گمان او حتی واقع می

ای از حقیقت عروه کنن ، لیا راه حل ایان مکاکل را تنهاا در ن شاتن      لی  مسخرهتق

یافت تا واقعیت بت ان  در حالت ت ییر ما اوب بررسای    ای می های فیلس فانه نامه نمایش

ش د. پیران لل  تأثیر عمیقی بر عصر خ د بااقی گیاشات و شاای  بتا ان گفات هایچ       

 گاه فلسفی در دراب سهم ن اشته است.ی او در روا  دی  ای به ان ازه ن یسن ه

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

 )نوید میرصادقی( «2»ي گزينه -111

 )نمایش در شرق(

 ی بلکاه هماه   ،پاردازد  پاردازی و مقا ال  فلسافی نمای     دراب سانسکریت به شخصیت

 گیرد. شکل می« راساس»نمایش در اطراف فاای ارلی یا 

راساس  3ن ی بر اساس کم ی، تراژدی و ... نیست. بلکه بر اساس بن ی دراب هطدقه

گیرد که عدارتن  از: عاشقانه، ماحک، تأثرانگیز، خکمگین، قهرماانی،  ارلی انجاب می

 آمیز.آور و رلحانگیز، حیر ترسناا، نفر 

ها به دست آوردن آرامش و همااهنگی و تسالط بار    جا که ه ف نهایی این دراب از آن

  . نرس ها با خ شی به پایان می نامه نمایش ی مهباش ، ه نفس می

افتا  و درسات و   نمایش اتفااق مای   ی های مرا و خک نت در خار  از رحنهرحنه

نادرست به وو ح متمایزن . شای  شادی و غم گاهی درهم آمیزن  اماا هماه چیاز در    

 ش د.پایان به خ شدختی منتهی و خ بی بر ب ی پیروز می

دیگر تفاو  دارن  و از یک تا ده رحنه ای سانسکریت از نظر م   با یکهنامه نمایش

ش ن . ح ادث هر رحنه بای  در یک روز اتفاق بیفت  و هر رحنه نسادت  را شامل می

 تر از یک سا  گیشت زمان را نکان ده .  به رحنه قدلی بای  حتماً کم

هاا و   ن و ماده، لیا تکنیاک جا که ت جه دراب هن ی به درون و روح ب د و نه بیرواز آن

 گرایی به دور افتاد.  اجراهای تئاتری از واقع

روحانی و برای تجلیل خ ایان و همچناین   ی نامه برای ایجاد انگیزه قدل از هر نمایش

 ش .های باشک ه آیینی برپا می جکن ،برای ایجاد آمادگی پییرش دراب

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -112

 )نمایش در قرن بیستم(

ی مت ساط و   به روابط اجتماعی انساان، باه ویاژه طدقاه    « بکت»بر عکس « ی نسک »

تا ان   ی ارالی را مای   ووعیت خان ادگی آن، ت جاه دارد. در غالاب آثاار او، دو مایاه    

. تنهاایی و  8داری؛  ی سارمایه  گرایی و جامعه . سرشت رو به زوا  ماده1مکاه ه کرد: 

 انزوای فرد.

بکت، چن ان که به ووعیت انسان به معناای مابعا الطدیعی آن ت جاه    «: 1»ی  گزینه

 های سیاسی و اجتماعی انسان کاری ن ارد. دارد، به جنده

ی نسک  به ویژه مخالف دراب آم زن ه است. به گمان او حقیقت هنگامی «: 8»ی  گزینه

 کار نداش . ش د که الزاب و تعه ی در آشکار می

کنا  تفااو     شای  تص یری که ی نسک  از وواعیت انساان عرواه مای    «: 3»ی  گزینه

های محلای و معاین را    تر، م قعیت ان کی با تص یر بکت داشته باش ، اما ی نسک  بیش

 گزین . برمی

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -113

 ا()ادبیات آمریک

هاای   قصه»برخی از آثار خ د را تحت عن ان  «ناتانیل هاوث رن»ی آمریکایی،  ن یسن ه

 ب دن .   نمادگرایی رشار ازها، اسرارآمیز و س گرد آورد. این داستان «ش ه دوبار گفته
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تمثیلی که م و عاتی چ ن  های عکقی ط النی و شده هاوث رن به سمت نگارش رمان

یاک  دادنا  رفات. رماان رمانت    نکاان مای   نی انگلن گناه، غرور و سرک ب ع اطف را در

. ایان  اثار او، باه او  رسای    (The Scarlet Letter) « داغ ننگ» آمریکایی با رمان

رمان، دراب خکنی از زن گی زنی ب د که به دلیل ارتکاب مسائل غیراخالقی از جامعه 

تاأثیر  « رماان مل یال  ه»پردازی هاوث رن به شا   بار دوساتش     طرد ش ه ب د. قصه

 گیاشت.

نگاری و زبان محلی، مستقیم و ب ون تکلف اماا   متأثر از روزنامه« مارا ت این»سدک 

گرایای را باه   نما د. او در آثاارش سانت واقاع     گ یی مای  بسیار مهیج و سرشار از بیله

 گیاشت.نمایش می

 ان . هپردازی دانست را پ ر ادبیا  سیاه و پیرو سدک طدیعت« تئ دور درایزر»

باه شامار    آمریکاا  ،  از ن یسن گان عصر طالیی داساتان ک تااه در  «شِروود ان رس ن»

ی آمریکاا و باه    ی مت ساط جامعاه    های ان رس ن روایت زن گی طدقه رود. داستان می

هایی محروب و ناکاب که گریزی جز تنهایی و  ی اجتماع است. آدبهای حاشیه ویژه آدب

  .بافی ن ارن  خیا 

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

 )کتاب آبی( «4»ي گزينه -114

 (74ی  )اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه

 د و دسات  شا  ترکیدی است از سر عروسک، که از م اد مختلف ساخته مای   «مارو »

دهنا ه   گیرد. در این شی ه، دست باازی  های عروسک قرار می انسان که به جای دست

شا د. ظرافات م جا د در     واسطه دیا ه مای   حا ر بصری دارد و حرکا  دست او بی

حرکا  دست، در جهت ایفای نقش و به عن ان کمکی برای بیان حاال  عروسک باه  

گردان در لحظاا  ایفاای نقاش     عروسک آی . الدته بای  ت جه داشت که دست کار می

هماان    «ماری نات «  گردان. الزب باه ذکار اسات،    متعلق به عروسک است، نه عروسک

گران عروسکی جهاان، باه    بازی است که در میان نمایش شب ی عروسکی خیمه شی ه

 این ناب مکه ر است.

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

 عبدالملکی()ارغوان  «2»ي گزينه -115

 )نمایش در شرق(

 آغاز ش .« هان»درخکان هنر و ادبیا  چینی با حک مت سلسله  ی اولین دوره

ها  نامی ن . این سرگرمی می« ر  نمایش»را « هان» ی های دوره سرگرمی ی مجم عه

بنا ی، بلعیا ن   های ورزشی، جادوگری و چکام شامل بن بازی، ژیمناستیک، نمایش

فعاالنه هنر را تارویج  « هان»رقص و میم ب دن . امپرات ران  شمکیر و آتش، م سیقی،

متعلق  ،رود کردن . بسیاری از سازهایی که امروزه در ارکسترهای چینی به کار میمی

 .است« هان» ی به دوره

ت ان در این دوره دی . در آن زمان در خال  نمایش عروسکی سایه در چین را نیز می

احاار روح یا احااار خا ایان از تئااتر ساایه اساتفاده      شرح اعما  جادوگران و برای 

 ش . می

هاایی باا   ش اه ی داریم که حااکی از وجا د نماایش    ،در قرن س ب و چهارب میالدی

هایی وجا د داشات   چهارب، نمایش یبازی است و نیز در س هشبهای خیمهعروسک

 کردن . های تاریخی را بازسازی میکه در آن شخصیت

ای بارای تربیات   منا  شا  کاه م رساه    چنان عالقه« نمایش ر »به « تیگیان»امپرات ر 

هاایی آمیختاه از   ، سارگرمی «را  نماایش  »هاا تأسایس کارد.    اجراکنن گان این نمایش

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت(های ملی با عنارر وارداتی از هن  و آسیای مرکزی ب دن .  سنت

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

 (69 -)خارج از کشور  «2»ي گزينه -116

 )نمایش در قرن بیستم(

 فاق  ان یکه و ماشینی هستن .« ی نسک »های  نامه های نمایش شخصیت

انگیز نیست، پس ماحک است، دردنااا و در واقاع    معتق  ب د اگر انسان غمی نسک  

دائمای   ش د باه غام   آور است و تنها با آشکار ساختن پ چی انسان است که می خن ه

 .دست یافت ،ای تراژدی انسان معارر و به گ نه

هایی ب د که به روابط اجتماعی انساان باه ویاژه     ی نسک  از جمله فالسفه و تئ ریسین

  .ای داشت ت جه ویژه ،ها در این طدقه مت سط و ووعیت خان اده ی طدقه

زوا  سرشات رو باه    یکای  :تا ان یافات   ارالی را مای   ی تار آثاار او دو مایاه    در بیش

 .داری و دیگری تنهایی و انزوای فرد سرمایه ی گرایی در جامعه مادی

کنا    گرایی را تحقیر می ها و ماده ای ئ ل ژی ،ها در تمامی آثارش کلیکه ی نسک  تقریداً

 .هستن  و فاق  ان یکه ماشینیعنارری  هایش عم تاً و شخصیت

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

 )کتاب آبی( «2»ي هگزين -117

 (18ی  )اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه
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ش د. ر رتکی از چ ب رنگ ش ه با  ر رتک زن ک ئ م ته با مهارتی خا  ساخته می

 آمیز با نگاهی تهی و خالی از هرگ نه حالت و بیان.   برجستگی ابهاب

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

 عبدالملکی()ارغوان  «3»ي گزينه -118

 )نمایش در شرق(

ها به نمایش  بین پرده« تسه چیه»پرده به ناب  گاهی یک درآم  یا میاندر دراب چینی، 

آم  که ک تاه ب د و بیش از دو آریا ن اشت و ت ساط شخصای غیار از قهرماان     در می

 ش .ارلی اجرا می

شا  و ده یاا   نامه، از چهار پرده تککیل می هر نمایششمالی در دراب چین، در سدک 

 ش .داشت که همه ت سط شخصیت ارلی خ ان ه می« آریا»بیست آواز یا 

، م و عا  سنگین، فلسافی و مربا ط باه فرهیختگاان     در ژاپن م و عا  نمایش ن 

دانن . برای کاستن فاای سانگین و  جامعه است و آن را نمایش غنایی یا شاعرانه می

 ش .اجرا می «کی گن»های ک تاه طنز به ناب پردهفلسفی، میان

دراب سانسااکریت بااه ارااطالحی مرباا ط بااه دراب سانسااکریت اساات.   « راساااس»

نمایش در اطاراف فااای    ی بلکه همه ،پردازد پردازی و مق ال  فلسفی نمی شخصیت

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت( گیرد.شکل می« راساس»ارلی یا 

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

 )ارغوان عبدالملکی( «4»ي نهگزي -119

 )نمایش در رنسانس(

های فنی بسیاری دارن . تقریداً همه از های شکسپیر و معاررانش، شداهت نامه نمایش

ای هستن ، یعنی از عامل قار   کنن  و دارای ت اوب تاریخی پی سته یک نقطه آغاز می

داستان در راحنه  ی وقایع پراهمیت  کنن  و همه و رجعت به گیشته کم استفاده می

ی واح هایی  های ک تاه به گ نه ها رحنه نامه ش ن . در غالب این نمایش نکان داده می

هاا بارای اجارا در دک رهاای      ناماه  جا که ایان نماایش   کنن . از آن ساختاری عمل می

ان ، اساساً فاق  مکان معینای هساتن  و اگار مکاان واقعاه بارای        گرا ن شته نک ه واقع

ها باه تحا      ش د. ت جه ارلی در آن شته باش ، در دیال ا ذکر مینمایش اهمیت دا

 یاب .   حرکت معط ف است، که در آن زمان و مکان به سرعت ت ییر می

ت ان  متن ع باشا  و باه ساادگی از جا ی باه کما ی        ها نیز می نامه لحن این نمایش

  و در این پهنه، ها کم و بیش بر ار   عقای  اخالقی است ارن نامه بگرای . غالب نمایش

انسان آزادانه حق انتخاب دارد و در این انتخاب مسلماً در مقابل نیروهای برتر از خ د 

هاای قارون    تار از نماایش   ها، اگر چه کام  نامه های این نمایش مسئ   است. شخصیت

هاای اخالقای غالدااً از     وسطایی، اما به هر حا  درگیر نیروهای خیر و شرن . این مایه

ش ن . الدتاه معا ودی از    ها و کلما  قصار مطرح می گ یی یر شاعرانه، تکطریق تصاو

 ان . های اخالقی خ د را مستقیماً نیز عروه داشته ن یسان این دوران درس دراب

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت(

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

 )نوید میرصادقی( «3»ي گزينه -111

 تم()نمایش در قرن بیس

ی  ، یاک اثار آم زشای مارکسیساتی و دربااره     «ی گچی قفقاازی  دایره»ی  نامه نمایش

 مالکیت و ع الت اجتماعی است.

 

 خالقيت موسيقي

 

 )احمد رضایی( «2»ي گزينه -111

 بندی( )ریتم و میزان

7متر
8

 دار کاه مجم عااً هفات    نقطه  سه ورب دارد: دو ورب سیاه و یک ورب سیاه 

 ش د.  چنگ را شامل می

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

 (42 -)سراسری «4»ي گزينه -112

 )عالئم و اصطالحات(

 به گروپت ، قالب یا چرخش معروف است. »        « عالمت 

 تریل م ردنت  

 

 تأکی   

 

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

 عتقدی()دریا م «4»ي گزينه -113

 )گام(

نات سای   « فادیز مینا ر »نمایان یا همان چهارب در گاب  دومینانت یا زیر ی ساب درجه

 است.
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 )دریا معتقدی( «2»ي گزينه -114

 )گام(

ش ن . درجاا  سا ب،    درجا  م ا  درجاتی هستن  که باعث تعیین مُ  یا م الیته می

 رون .  شمار می شکم و هفتم یک گاب دیات نیک، درجا  م ا  به

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

 )دریا معتقدی( «3»ي گزينه -115

 )مدهای کلیسایی(

ی دوب  ت ان به این ر ر  تعریف کرد: گاب مین ر تئ ریکی که درجاه  مُ  فریژین را می

ی دوب آن  مینا ر تئ ریاک درجاه     تر ش د. برای مثا  اگر در گااب مای   پرده بم آن نیم

 ش د.  پرده بم ش د، الگ ی گاب آن مکابه مُ  فریژین می میعنی نت فادیز، نی

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

 )بابک کوهستانی( «4»ي زينهگ -116

 )فاصله(

چهاارب درسات اسات. پاس باا بام کاردن        « سای »و « فاادیز »ی میان ار ا   فارله

چهارب کاسته خ اه   «بمل سی»و « فادیز»ی میان ار ا   ای نت سی، فارله پرده نیم

 ب د.

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

 )دریا معتقدی( «2»ي گزينه -117

 )مدهای کلیسایی(

پرده، پرده، پرده( مکابه ف ارل داناگ دوب   با ف ارل )نیم« سی، دو، ر، می»تتراک رد 

 مُ  فریژین است. 

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

 )دریا معتقدی( «2»ي ينهگز -118

 )گام(

 دیز است.  می« 3»ی  بمل و در گزینه  می« 4»و « 1»های  در گزینه

 بکار داریم. می« 8»ی  تنها در گزینه

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

 )بابک کوهستانی( «4»ي گزينه -119

 )عالئم و اصطالحات(

معنای حالت غمگین در اجرای م سیقی است و باه سارعت   ، به «Mesto»ی واژه

 ای م سیقی ربطی ن ارد.اجر

Grave  ،به معنای حرکت بسیار سنگینLento  به معنی کن  وVivace  به معنی

 دار است. سرزن ه و جان

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

 (67 -)سراسری «3»ي گزينه -121

 بندی( )ریتم و میزان

ع د  عال  181مت م رد نظر یک عالمت تمپ  است. در این جا نت سفی  را مساوی با 

 سفی  در یک دقیقه است. 181ده  که معنی آن اجرای  قرار می

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

 )احمد رضایی( «3»ي گزينه -121

 )عالئم و اصطالحات(

ر التین است که در اراطالح باه   د« Ad Libitum»ی  مخفف واژه« Ad Lib»ی  واژه

ی چهاارب   ی گزیناه  است. درباره« به ط ر آزادانه به اختیار ن ازن ه یا رهدر ارکستر»معنی 

تاری از   این گزینه تعریاف دقیاق    ای از کل اجراست و ت ان گفت که ریتم زیرمجم عه می

 ت.اس« پییر ریتم انعطاف»است که در ارطالح به معنی « Tempo Rubato»ی  واژه

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

 زاده( )بهرنگ حسین «3»ي گزينه -122

 )عالئم و اصطالحات(

ها بای  یک اکتااو زیرتار    ها قرار گیرد به معنی آن است که نت اگر باالی نت 1عالمت 

 تر. اجرا ش ن  و اگر پایین قرار گیرد، یک اکتاو بم

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

 )کوروش قربانی( «4»ي گزينه -123

 )مدهای کلیسایی(

 است. « بمل، البمل، ربمل بمل، می سی»عالمت سرکلی  ل کرین سل 

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

 )بابک کوهستانی(   «8»ي گزينه -124

 )عالئم و اصطالحات(
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Upper)« گزش ف قاانی »ناب تزئین رسم ش ه  Mordent)     اسات و باه شاکل

 ش د.  اجرا می« 1»ی گزینه

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

 )کتاب آبی( «3»ي گزينه -125

 عالئم و ارطالحا ( -01و  01های   )کتاب آبی خالقیت م سیقی، رفحه

 باش  و از عالئم تکرار است. می «از آغاز»به معنی  ،(D.C) «داکاپ »

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

 )احمد رضایی( «8»ي گزينه -126

 )گام(

 است. « دیز دیز، ردیز، الدیز و می فادیز، دودیز، سل»سرکلی  ردیز مین ر 

گیارد جازو    دیاز مای   ی نت دو کاه عالمات دوبال    ا پرده دقت بفرمائی  آلتره ش ن نیم

 ش د و عالمتی است عروی. سرکلی  حساب نمی

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

 )احمد رضایی( «8»ي گزينه -127

 )مدهای کلیسایی(

پارده فاراله    ی دوب گاب با ت نیاک نایم   رون ه ب ان معناست که درجه محس س پایین

 داشته باش . در م های کلیسایی، فریژین و ل کرین این خاریت را دارن .  

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

 )احمد رضایی( «2»ي گزينه -128

 )گام(

سای،  »درجا  تنا  یک گاب درجا  او ، چهارب و پنجم هستن ، یعنی در سی ماژور 

 «.می و فادیز

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

 )احمد رضایی( «8»ي گزينه -129

 شناسی( )نت

ش ه بر  های ن شته خ اهیم نتچه ب کن . چنان ت ییر می« کلی »در انتقا  نظری ررفاً 

ها را باا کلیا     تر بخ انیم، بای  نت را یک نت )یا یک دوب( باال« سل»روی حامل کلی  

ط ر مثا  یاک نات را    ی این ن ع از انتقا ، به بدینیم. برای محاسده« دوی خط س ب»

خ انا ه شا د، حاا  محاساده     « ال»پس  در نظر بگیری  )سل روی خط دوب( بای  زین

دوی »شا د کلیا     است، که ج اب می« ال»یم در ک اب کلی  نت روی خط دوب کن می

 «.خط س ب

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

 )احمد رضایی(   «8»ي گزينه -131

 بندی( )ریتم و میزان

 ش د.  های ساده، هر ورب به دو قسمت مساوی تقسیم می در میزان

که هر ورب معااد  یاک سایاه    «( 4»ی )گزینه ی سه وربی مثالً در یک میزان ساده

های ترکیدی، هار وارب باه     ت ان  به دو چنگ تقسیم ش د. در میزان است و سیاه می

شا د؛ ماثاًل در یاک میازان ترکیدای ساه واربی         سه قسامت مسااوی تقسایم مای    

ت انا  باه ساه چناگ      دار است که می هر ورب معاد  یک سیاه نقطه«( 1»ی )گزینه

تاایی   های دوتاایی و ساه   های مختلط )یا لنگ( مجم عی از دسته تقسیم ش د. میزان

 «.3»و « 8»های ت ان  ساده یا ترکیدی باش ، مانن  گزینه ها است که می ورب

 

 خواص مواد  

 

 (سعید مبینی) «3»ي گزينه -131

 )فلزات(

س یم فلزی سفی رنگ است که ن ع خالص آن بالفارله در آب اکسی  شا ه و ت لیا    

H)گاز هی روژن  کن .  می 2(

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

 )مینا دامغانیان( «4»ي گزينه -132

 )نساجی(

 ش ن . ی ری ن و اکریلیک با روش ترریسی ت لی  می سره الیاف و نخ یک

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

 )سعید کمالو( «  8»ي گزينه -133

 شیمی عکاسی( -742و  749های  اب سبز خواص مواد، صفحه)کت

 تری نیاز دارن . ها، به ن ردهی کم های لیت، نسدت به سایر فیلم فیلم

هاای اورت کروماتیاک اسات و در عکاسای،      ی فایلم  فیلم لیت از دسته«: 8»ی  گزینه

 گرافی و رنعت چاپ کاربرد دارد. لیت 
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فیلم لیت تأثیر مخرب دارد و ن ر قرمز تیره، بار  ن ر زرد نارنجی بر روی «: 3»ی  گزینه

 تأثیر است. آن بی

 دقیقه است. 11ش ی فیلم لیت، ح اقل  و زمان شست«: 4»ی  گزینه

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

 )مینا دامغانیان(  «3»ي گزينه -134

 چاپ( -9و  4های  )تکنولوژی و کارگاه چاپ، صفحه

و بالکتکی )ن عی چاپ مناسب سط ح نامنظم و غیرهن سای( از  چاپ تخت )افست( 

اساکرین،   هاای لترپارس، فلکسا ، سایلک     های غیرمستقیم چاپ هستن . شای ه  روش

های دیجیتا  و ریلیف )چاپ برجسته( از انا اع   فت استنسیل )چاپ با شابل ن( و روش

 چاپ مستقیم هستن .  

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

 )عرفان بیانی( «4»ي گزينه -135

 )کاغذ(

پاارافین  »و « نکاساته »برای جل گیری از پخش قطرا  رط بات و آب روی کاغای از   

 زنن . می« آهار»، به سطح کاغی «جام 

 ش د. های ریز کاغی استفاده می ، برای گرفتن منافی و س راخ«ژالتین»

یفیت کاغی به آن اوافه ، برای باال بردن ک«خاا رس چینی»و « س لفا  آل مینی ب»

 بخکی کاغی است. ، ج ی ترین روش استحکاب«استا  سل لز»ش ن . استفاده از  می

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

 )الهام احمدپور(  «3»ي گزينه -136

 کاغذ( - 789ی  )تکنولوژی مواد، صفحه

بنا ی کاالهاای    رای بستهکاغی م سلین، کاغیی است نازا، نرب و مقاوب که معم الً ب

 گرب در هر متر مربع است. 80تا  18ی آن بین  رود و وزن پایه ظریف به کار می

رون . این کاغیها باه عنا ان    بن ی به کار می کاغیهای م می، به ط ر کلی برای بسته

 گیرن . های چ بی رنایع مختلف م رد استفاده قرار می لفاف پ شش داخل رن وق

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

 (64 -)سراسری  «3»ي گزينه -137

 )عکاسی(

هیا روکین ن )عامال قا ی و پرکنتراسات(، متا   و       ترکیب محل   ظه رترین  رایج

 باش .  پتاسیم و بنزوتریازو  می  برومی 

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

 )سعید کمالو( «  2»ي گزينه -138

 الیاف نساجی( -81ی  ، صفحه)الیاف نساجی

تا ان   ش د. بنابراین مای  درر  حل می 0الیاف ابریکم همانن  پکم، در س د با غلظت 

 .درر ، برای شناسایی ابریکم و پکم استفاده کرد 0از س د با غلظت 

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

 (سعید مبینی) «4»ي گزينه -139

 )الیاف نساجی(

 کنن . فظت الیاف پکم از آفت بی  از قر  نفتالین استفاده میبرای محا

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

 )الهام احمدپور( «8»ي گزينه -141

 )الیاف نساجی(

 بجی قابلیت د،یاز ط بتر بجی، طدیعی خکن گیدر خص ریا  الیاف کتان: زبری،

در  بستحکاا یشافزا ،پنده( بستحکاا برابر 3 تا 8د )یاز بستحکاا ،ط بتر سریع فعو د

 متومقاو مت سط  سایکی )قابلیت ارتجاعی( کام، مقاومات   ککسانی ب،مرط  حالت

 پنده فلیادارد و از ا طدیعی یجال نکتا فلیااپنده(.  )مکابه ار حر برابردر  دیاز

 ست.ا تر درخکان

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

 ید ایزدگشسب()نو «4»ي گزينه -141

 )چاپ(

ی نگها اری   ، رفحه«رانکا»گیاری سط ر،  ی فارله ، وسیله«اشپ ن»در رنعت چاپ، 

 ، غلتک پخش کردن رنگ است.«راکل»ورساد و 

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

 )الهام احمدپور( «  4»ي گزينه -142

 فلزات( - 117ی  )شناخت مواد ومصالح، صفحه

 باو  کنن  مىذوب  داًمج  برقى یااى  شعلهى  رهک را در  بخا هنآ ن،چ  ساختن اىبر

 هنآ کمى دنکر وافهدر آن و ا سیلیسیمو منگنز  ،فسفر ،کربن عنارر انمیز تنظیم

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

22ي:صفحه هنراختصاصي شهريور1آزمون-تابستانيپروژه       

  

  22:يصفحه  هنرهنر  آبانآبان  8181آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

 
 ىجا به چه و آن گیرن  ار مااااااایقر باالدر  رهسربا شکل به ها ناخالصى ،آن به وهاقر

 ست.ا نچ  ،مان  مى

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

 فر( )محسن مختاری  «3»ي گزينه -143

 )فلزات و نافلزات(

هاای   گیاری در قالاب   برای جل گیری از ایجاد حالت اسفنجی در مس در هنگاب قالب

 ش د.  ای یا فلزی از فسفر استفاده می ماسه

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

 )افشین میرحسینی( «4»ي گزينه -144

 )کاغذ(

 رنگ ش د. تر و بی ش د تا خمیر نرب س لفیت س یم با خمیر چ ب پخته می

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

 )مینا دامغانیان( «2»ي گزينه -145

 چاپ( – 149ی  )موادشناسی چاپ، صفحه

ک بی  برای است و ش ه ساخته برنج آلیاژ از برنجی طالک ب ی کلیکه  و حروف  طال

 تر  برنجی بیش ی کلیکه ش ن گرب رود. سرعت می کار به ها کتاب جل  روی بتیهی

 ط ری به است؛ تر بیش نیز کلیکه گ نه این اسی کاری و است ف الدی های کلیکه از

شا د.   مای  خ رده پرکلریک اسی  یا برنج اسی  ی وسیله به متر میلی ح ود یک تا که

تر   میلی 1/1ی ف الدی  )میزان خ ردن کلیکه که   م ست.( کلی ک ب  ی ا جی  طال  برن

 دیگری ی طالک ب معم لی ن ع رود. کلیکه کار می های دستی به طالک ب در تر بیش

 جنس ش د. می آماده اسی زنی های ی ماشین وسیله به که است طالک بی ی کلیکه از

کم  دلیل به و است ف الدی معم الً کلیکه ن ع این که    مح سیله  به  ب دن، کلی  ی و

 ش د. می گرفته کار به ات ماتیک مهنی های ماشین

 که  فکاری دلیل دارد. به برنجی ی طالک ب کلیکه به نسدت باالتری تیراژ چنین هم

 تا  باش  تر بای  بیش کلیکه فلز سختی ش د، می وارد کلیکه به این طالک بی هنگاب

 باش . داشته را فکار مقابل در مقاومت ق ر 

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

 (68 -)سراسری  «2»ي گزينه -146

 فلزات( - 174ی  )کتاب سبز خواص مواد، صفحه

بیسم   فلزی است سفی  رنگ، دارای جالی فلزی ولی قابلیت مفت   شا ن و ورق  

ت ان آن را در هاون ک بی  و نرب کرد. قابلیت ه ایت گرماایی فلاز    ش ن ن ارد. لیا می

ی ذوب آن پایین است. حارل  و نقطه -به جز جی ه -ی فلزا   تر از همه بیسم   کم

  است و اگار باه  « نی ت نزمتا »و « روزمتا »ترکیب بیسم   با سرب و قلع آلیاژهای 

 ش د.  حارل می« وودزمتا »آن کادمیم هم افزوده ش د، آلیاژ 

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

 )زهره حسینی( «  8»ي گزينه -147

 شیمی عکاسی( -747ی  ز خواص مواد، صفحه)کتاب سب

آب م رد استفاده در محل   ظه ر ندای  آهکی باش ، زیرا وج د م ادی مانن  کربناا   

 کن .   کلسیم یا منیزیم روی فیلم لکه ایجاد می

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

 )سعید کمالو( «  2»ي گزينه -148

 )نافلزات(

تر باش ، سلنیم هادی بهتری برای جریان الکتریسایته محسا ب    هر چه ن ر درخکان

ش د. این خاریت سلنیم، برای ساخت تجهیزاتی که نسدت به ش   نا ر واکانش    می

دهن ، مانن  چکم الکترونیکی، ف ت سال و ن رسانج در دورباین و دساتگاه کپای،       می

 مفی  است.

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

 (برسام نعمتی) «4»ي گزينه -149

 )چاپ(

کان ماایع    خکاک  ،«ت لا ئن »باش .  کن گازی در مرکب چاپ می خکک« اسکاتیف»

ی کلیکاه   کننا ه  ی مقااوب  مااده « تا ب  بای »نتیکی و یی سا  رنگ اناه « آنیلین»است. 

  ش د. محس ب می

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

 (سعید مبینی) «3»ي گزينه -151

 سی()شیمی عکا

ی ن ر نخا رده را تاا زماان رسای ن باه ثدا  ، خنثای         های نقره برم ر پتاسیم، نمک

های برب حارل از ی نیزه ش ن برم ر پتاسیم باه ساطح    کن . به عدار  دیگر، ی ن می

ی  هاای نقاره   بل رهای نقره جیب ش ه و باعث کاستن اثر محل   ظه ر روی هاال ژن 

ها جل گیری ش ه و در نتیجه، حالت  م رد آن بیش د؛ بنابراین، از ظه ر  ن رنخ رده می

 رود.  خفگی هنگاب ظه ر کامالً از بین می
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