
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 ):به ترتیب حروف الفبا( اختصاصی دروس طراحان

  

  نام طراحان  نام درس

  درك عمومی هنر
  علیرضا آزاد، مینا دامغانیان، ارغوان عبدالملکی، دامون فخاري، مهرنوش گلدوست، مونا محمدیاري، 

  فر، نوید میرصادقی، علی ندیمی محسن مختاري

  و فیزیک درك عمومی ریاضی
        لویی، زهرا دهقانی، رامین شاهباد،  اصفهانی، میثم حمزه لیرضا آقایی، حسین حاجیلو، سارا حسنیع

  خطیبی، مهرنوش گلدوست، رحمت مشیدي، مهرداد ملوندي، کیوان موقوفه علیرضا شریف

  ترسیم فنی
مالو، حمیدرضا مظاهري، محمدامین امیریان، فرهاد باقري، فهیمه جلیلی، زهرا دهقانی، فراز قضات، سعید ک

  حسن نساري

  علیرضا آزاد، مینا دامغانیان، احمد رضایی، حامد شیوایی، شیدا نجفی  خالقیت تصویري و تجسمی

  علیرضا آزاد، ایمان رضایی، ارغوان عبدالملکی، نوید میرصادقی، ژاله نساري  خالقیت نمایشی

  خالقیت موسیقی
 زاده، احمد رضایی، سهیل رفیعیان، مهیار طهماسبی، فر، آرش آقایی، نوید ایزدگشسب، بهرنگ حسین همایون آرام

  هومان کورایی، دریا معتقدي، امیررضا نصیري

  الهام احمدپور، زهره حسینی، مینا دامغانیان، فرناز شهریاري، ارغوان عبدالملکی، سعید کمالو  خواص مواد

  

  دگروه فنی و تولی
  

  

  

  شهره جعفري  گروه هنـر مدیر

  معصومه نوري  آرایی اي و صفحه امور رایانه

  رقیه محبی  مسئول دفترچه

 سوران نعیمی  ناظر چاپ
  

  

 ) وقف عام(چی  بنیاد علمی آموزشی قلم
 

ir.kanoon.www  
 

@honarkanoon   
 

   021- 6463: تلفن 923صبا و فلسطین پالك  خیابان انقالب بین: دفتر مرکزي
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  7  ................................................................................................................................  و فیزیک درك عمومی ریاضی

  10  ..............................................................................................................................................................  ترسیم فنی

  14  ..................................................................................................................................  خالقیت تصویري و تجسمی

  19  .....................................................................................................................................................  خالقیت نمایشی
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  3  :ي صفحه  بهمن هنربهمن هنر  1919آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  سؤالسؤال

 

*  

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

  درك عمومی هنر

  

 ي معماري چوبی در چین کدام گزینه و مربوط به کدام دوره است؟ ي برجسته نمونه - 1

  چینگ -فنگ پاگوداي کاي) 1

  چینگ -شهر ممنوعه) 2

  مینگ -فنگ پاگوداي کاي) 3

  مینگ -شهر ممنوعه) 4

هـاي روسـتایی روم،    ي کلبـه  خت کدام بناي تاریخی، تلفیق معماري یونان با نقشهدر سا - 2

 مالك عمل بوده است؟

 باسیلیکاي کنستانتین) 2   لیمعبد سیب) 1

  فوروم پمپئی) 4   معبد فورتانا ویرلیس) 3

 هاي فیوم است؟ چهره هاي تک کدام گزینه از ویژگی - 3

  تأکید بر طراحی) 2    آمیزي تخت رنگ) 1

  نمایی عدم توجه به واقع) 4    یرپذیري از نقاشی هلنیتأث) 3

 سازي سبک قندهار، صحیح است؟ ي مجسمه کدام گزینه درباره - 4

  .شد در این سبک، بودا در هیأت آپولون مجسم می) 1

  .هاي گیاهی بر فراز سر بودا پدیدار شد اي بزرگ و آراسته با نقش در این سبک، هاله) 2

  .یر نخستین بوداهاي چینی بودندبوداهاي این سبک تحت تأث) 3

  .هاي بومی متأثر بودند هاي بودا در این سبک از سنت تمثال) 4

 ترین کلیساي دومین عصر طالیی بیزانس کدام است؟ ترین و پر زینت بزرگ - 5

  ویتاله سن) 4  مارك سن) 3  هوسیوس لوکاس) 2  سن بازیل) 1

 ي ساخت ستون استفاده شده است؟ شیوه در معابد ارختئوم، پارتنون و زئوس، به ترتیب از کدام - 6

 ایونیایی، دوریسی، دوریسی) 2    دوریسی، ایونیایی، ایونیایی) 1

 ایونیایی، دوریسی، ایونیایی) 4    دوریسی، ایونیایی، دوریسی) 3

 ها نقش اساسی داشته است؟تجربیات کدام گروه از نقاشان در هموار کردن راه امپرسیونیست - 7

  مکتب آتن) 4  باربیزون) 3  بلو فنتن) 2  اوترخت) 1

  ؟نیستي هنر کارولنژي صحیح  کدام گزینه، درباره - 8

  ها در نقاشی نفی سنت کالسیکی تجسم شخصیت) 1

  ترین دستاورد این دوران  رونگاري از نسخ خطی کهن و تحول نوعی خط التین به عنوان مهم) 2

  وسط صنعتگراني روم و هنر صدر مسیحیت ت گیري از الگوهاي اولیه نهایت بهره) 3

  عدم وجود سبکی واحد در هنر تصویري این دوران) 4

  تا ابتداي رمانسک 3و  2هاي  فصل :2سیر هنر در تاریخ 

  5فصل : آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران

ي حـروف و   آرایی یا نغمه از ابتداي واج 4فصل  :هنر و ادب فارسی

  تا ابتداي نوع غنایی 5فصل 

هـاي مهـم    از ابتـداي ویژگـی   1فصل  :کارگاه طراحی نقوش سنتی

تـا انتهـاي   ) ي دوازدهـم  ي سـده  ي دهم تا نیمـه  سده(طراحی نقوش 

  2فصل 

  7تا  4هاي  فصل :تاریخ هنر جهان

و  4از ابتداي نورپردازي با یک منبع نور و فصـل   3  فصل: 2عکاسی 

  با نور تا ابتداي طراحی و نقاشی 5

  16تا  6هاي  جلسه :خوشنویسی

از ابتداي نقاشی با دیـد ذهنـی    2فصل  :آشنایی با هنرهاي تجسمی

  تا پایان فصل
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  4  :ي صفحه  هنرهنر  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري
 

 

 ي استوپاي سانچی درست است؟ کدام گزینه، درباره - 9

  .تزئینی است هاي تاقچه داراي آن اي و پیرامون ي آندرا ساخته شده، ورودي آن داراي طاق گهواره در دوره) 1

  .رین استسنگ ز ي شونگا ساخته شده و مصالح آن، ماسه در دوره) 2

  .است گرد اي پایه بر توپر گنبد یک ي مئوریا ساخته شده و شامل در دوره) 3

 .است دروازه و حصار داراي و بوده مدور اي روي صفه بر که است گنبدي نیم ي امپراتور آشوکا ساخته شده و در دوره) 4

 کردند؟ می تکرار بارها تابلو یک در را اصلی نقش اکثراً دلیل چه به میانه هاي سده نقاشان - 10

  واقعیت به تر بیش شباهت و خیالی بازنمایی ایجاد) 2  نقوش زمان هم و مختلف عملکردهاي ایجاد براي) 1

 تصویر سطح روي تجسمی نیروهاي گرفتن بازي به بهتر براي) 4  کادر درون و بیرون بین فضایی یکپارچگی نوعی ایجاد) 3

افتند و به  اي کوچک بازیگر طنز ساخته شده که با لباس رنگین و آرایش عجیب از اواخر زمستان دوره میه این نمایش در ستایش بهار است و از گروه« - 11

  توضیحات ذکر شده، گویاي کدام نوع نمایش است؟» .روند پیشواز بهار می

  میرنوروزي) 2    برنشین کوسه) 1

  اندازي شال) 4    افروزي آتش) 3

 است؟  م هلنی بوده و کدام بنا متأثر از این ویژگیي خاورمآب شدن ناتورالیس کدام سبک زاییده - 12

  ویتاله کلیساي سان -بیزانسی) 2    مارك کلیساي سن -رمانسک) 1

  آرامگاه گاالپالسیدیا -گوتیک) 4  دیرکلیساهاي هوسیوس لوکاس -کارولنژي) 3

  خوانی دارد؟ در کدام گزینه، نام اثر ذکر شده با دوران آن هم - 13

  دوران کالسیک -پرانتندیس دیسک) 2  باستان یونان دوران -ي ایلیادحماسه) 1

  دوران کالسیک -ي پیروزيتندیس الهه) 4    دوران هلنی -معبد پارتنون) 3

 ؟نیستسازي صدر مسیحیت صحیح برجسته ي هنر نقش کدام گزینه درباره - 14

  .عمق و در مقیاس کوچک بودهاي این دوران کمبرجستهنقش) 1

  .ن دوران بر پیکرتراشی روي اشیا و کارهاي کوچک بودبرجسته در ایتمرکز نقش) 2

  .تري در این دوران داشت برجسته در مقایسه با پیکرتراشی، رواج بیشهنر حکاکی و نقش) 3

  . شودهاي انسانی در مقیاس طبیعی دیده میدر برخی از نقوش حکاکی شده، پیکره) 4

 کدام گزینه در مورد نورپردازي اجسام کروي صحیح است؟ - 15

  . گیرد اندازه در دو طرفین انجام می با دو منبع نور هم) 1

  . گیرد با سه منبع نور در سه سطح مختلف انجام می) 2

  . گیرد اندازه انجام می با سه منبع نور در سه سطح هم) 3

با دو منبع نور و به صورت) 4
1
و 3

2
  . گیرد یشدت انجام م 3
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  5  :ي صفحه  بهمن هنربهمن هنر  1919آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  سؤالسؤال

 

 ؟نیستکاري آرامگاه گاالپالسیدیا و کلیساي سانتاآپولیناره صحیح  ي موزاییک کدام گزینه درباره - 16

  .اند تر ترسیم شده کاري سانتاآپولیناره، خشک و رسمی گوسفندان موزاییک) 1

  . سازي با ایجاد پرسپکتیو شده است کاري بناي گاالپالسیدیا، سعی بر طبیعت در موزاییک) 2

  .پردازي سعی بر نمادپردازي هم دارد کاري سانتاآپولیناره، هنرمند در عین طبیعت در موزاییک) 3

  .ها با خطوط نشان داده شده است اند و جزئیات آن حجم و تخت کاري سانتاآپولیناره، اشکال بی در موزاییک) 4

 یخ به صورت مشابه استفاده شده است؟هاي دینی مهم در تمامی ادیان تار کدام عامل همواره براي نمایش تقدس شخصیت - 17

  رنگ طالیی به عنوان نماد نور آسمانی) 2  هاي فاخر و بیان لطیف در طراحی آن لباس) 1

 استفاده از پرسپکتیو سطحی و مرکزیت در تصویر) 4  هاي درخشان و اشکال دوبعدي تفکیک شده رنگ) 3

 ؟ کدام عامل نقش کلیدي در وحدت و تداوم هنر چینی داشته است - 18

 گیري آنان ي یوآن توسط مغوالن و قدرت تأسیس سلسله) 2  ساخت دیوار چین و جلوگیري از نفوذ بیگانگان ) 1

 عدم ارتباط چین با جهان غرب به دلیل موقعیت جغرافیایی) 4    نگاري نوشتار اندیشهشیوه) 3

 گیري تصویر مقابل، نقش داشته است؟  کدام گزینه در شکل - 19

  ماکروگرافی) 1

  روژکسیونپ) 2

  برش عکس) 3

  کنتراست زیاد) 4

 شود؟ هاي بیزانسی محسوب می هاي اصلی موزاییک یک از ویژگی کدام - 20

  کاري، تزئین و وفاداري به طبیعت عالقه به ریزه) 1

  هاي دوبعدي هاي درخشان، شکل هاي کوچک الوان، رنگ سنگ) 2

  نهاي تیره و روشن رنگی هاي طبیعی به کمک موزاییک شکستن فرم) 3

  هاي درخشان اهمیت به انسان و طبیعت، کاربست خطوط حلزونی و رنگ) 4

  از هنر یونان است؟ » مذبح صلح آگوستوس«کدام گزینه، معرف تأثیرپذیري  - 21

  ي کالسیک یونانهگسو در دوره مزار هاي بدن، متأثر از سنگنمایی و نمایش حالتژرف) 1

  یونان هلنی يدوره پولوکلیتوسی تناسبات طلبکمال و آرمانی يي شیوهدهندهادامه) 2

  ي کالسیک یونان  هاي آن در دورهي ساخت معبد پارتنون و پیکرهملهم از شیوه) 3

  ي هلنی یونان ي انسان معبد آرختئوم دورههاي به شکل پیکرهتأثیرپذیري از رواق) 4
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 است؟ نادرستي سند،  ي هنر دره کدام گزینه، درباره - 22  *

  .نماي پیوسته و سطوح جسمانی هستند ي سند، فاقد خطوط کناره ویر شده روي مهرهاي درهجانوران تص) 1

  .شده است ها اجرا می ي سفالینه پر و چهارپر متشکل از دوایر متقاطع، بر بدنه هاي سه نقش درخت زندگی و نگاره) 2

  .النهرین دارند مدن بیني رود سند، بازتابی از تأثیرات ت هاي به دست آمده از دره برخی از تندیس) 3

  .شدند هاي شهري به طور عمده با خشت پخته براي جرز و بدنه و چوب براي کف، پلکان و بام ساخته می خانه) 4

 ي چین چه بود و به کدام دوره تعلق داشت؟ نخستین آثار سنگی مکشوفه - 23

 ي شانگ دوره -ي اهریمنی حک شده  مایه قطعات آرایشی بنا داراي نقش) 1

  ي سونگ دوره -وف سفالین با طرحی شبیه حصیربافیظر) 2

  ي تانگ دوره -من -کانگ و لونگ-هاي موجود در غارهاي یون تندیس) 3

  ي چو دوره -ساز اي اساطیري با خطوط ساده و شکل برجسته نقش) 4

  ات هنر کدام گزینه است؟و تأکید بر فردیت شخص متوفی، از مشخص کاري کنده و گیري قالب فرد با روش به شبیه اي ساختن چهره - 24

  یونان ) 4  اتروسک) 3  مصر) 2  هند) 1

 ؟نیستبرداري، صحیح  ي عکس هاي ویژه ي تکنیک کدام گزینه درباره - 25

 .دهند برداري با آینه، آینه را باالي لنز قرار می در عکس) 1

  .توان تصاویري محو به دست آورد با چرب کردن فیلترهاي محافظ لنز می) 2

  .نامند شوري را عدسی چندوجهی نیز میفیلترهاي من) 3

  .ي محو، ممکن استدار یا نامنظم در فیلتر ایجاد جلوهایجاد خطوط جهت) 4

 شود؟ هاي هنر اتروسک دیده می در کدام گزینه، ویژگی - 26

  دار ي معابد به شکل مربع ساده با ایوان ستون نقشه -اي استفاده از طاق گهواره) 1

  سازي در تدفین  استفاده از هنر تندیس -لند با دو پله در اطرافاي ب ساخت معابد بر پایه) 2

  هایی به نام نکروپولیس ساخت گورستان -هاي انتزاعی هاي مقابر با نقاشی تزئین سطوح بین طاقچه) 3

  هاي عمود بر هم ایجاد خیابان -ي کهن یونان هاي واقعی ملهم از دوره ساخت تندیس شخصیت) 4

 سازد؟ می متفاوتهاي بیزانسی  را از شمایل» لفروب«کدام ویژگی، آثار  - 27

  دار  جان و جان معماري بین اشیاي بی -ي هندسی استفاده از عناصر هنر شرقی و برقراري رابطه) 1

  ها پردازي در نمایش پیکره بخشیدن به روایات مذهبی و حجم بعد زمینی) 2

  ي خطی متنوع و شیوه و تر روشن هاي آمیزي با رنگ رنگ) 3

  هاي انجیلی سازي شخصیت نمایی و عدول از شبیه کاربرد عمق) 4
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  ظروف نگهداري غذا به شکل ماکت خانه، از کدام منطقه به دست آمده است؟ - 28  *

  جنوب آناتولی) 4  اریحا در اردن) 3  شمال آفریقا) 2  ي سنگ چخماق  تپه) 1

 کدام گزینه در مورد مکتب نقاشان فرزانه صحیح است؟ - 29

  گاه سنتی به دستاوردهاي نقاشان پیش از خودن -ي سونگ دوره) 1

  گراوفاداري به ظواهر طبیعت به رغم نگاهی آرمان -ي مینگ دوره) 2

  آغاز نگاهی نو به نقاشی و ساختارشکنی سنتی -ي چینگ دوره) 3

  ي عرفانی و شکوهمند نقاشی با رویکرد رئالیستی کاهش جنبه -ي سونگ دوره) 4

 طبقه باشد و کارکردي براي سکونت راهبان داشته باشد، چه نام دارد؟ یک حیاط مرکزي، گاه تا سه هایی گرداگرد  مل حجرهدر معماري هندي، غاري که شا - 30

  مانداپا) 4  ویهارا) 3  تیا چاي) 2  سیکارا) 1

  

  و فیزیک درك عمومی ریاضی

 

31 - 
2
جذر آن . تر است واحد بیش 26درصد آن عدد، 48هفتاد و پنج درصد عددي از نصف 3

 عدد کدام است؟

1 (10  2 (11  

3( 12  4( 15  

ها  ي آن ي مقطع قاعده هاي دایره نسبت شعاع. برابر ارتفاع استوانه است 27رتفاع مخروطا. داراي حجم مساوي هستند  یک مخروط و یک استوانه -32

 کدام است؟

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

 حجم فضاي بین کره و استوانه کدام است؟. محاط شده است 10اي به قطر در کره 6اعاي به ارتف استوانه - 33

1(
212
3   2 (212 3 (

188
3 4 (188  

سه عدد میانگین - 34


2
5 2

، ( ) 21 و5
10 5

20
 کدام است؟ 

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

  محاسبات عددي

  مرور محاسبات عددي

  ي مسطحه و فضایی هندسه

ــث  ــث  (مثل ــواع مثل ــا و خــواص ان ــاحت، زوای ــیط، مس  - )مح

محـیط،  (هـا   ضلعیnها و  چندضلعی - و تشابه قضایاي تالس 

  احجام - ...)مساحت، زوایاي داخلی، زوایاي بین اقطار و 

  فیزیک

 - شکسـت نـور   - هاي کروي و تخت آینه - نور و بازتاب نور

ابزارهاي  - ها نورها و رنگ - سرعت نور - ها عدسی - منشور

  چشم و معایب آن - نوري
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2قطرالقاعده به  در هرم منتظم مربع - 35  *   سطح کل هرم کدام است؟. واحد است 3ارتفاع هرم 6

1(36  2(24  3(24 3  4(12 6  

  کدام است؟ BEخط در شکل زیر طول پاره - 36

1 (12 2 5  

2 (12 2 5  

3(12 5    

4 (12 5  

 مربع کدام است؟ زده به مساحت نسبت مساحت مثلث سایه. در شکل زیر، هر یک از دو ضلع مجاور مربع، به سه قسمت مساوي تقسیم شده است - 37

1 (
4
9  

2 (
5
9  

3 (
3
8  

4 (
5
8 

  کدام است؟ ABCمساحت مثلث. ه استقرار گرفت ABCدرون مثلث 16به مساحت MNPQمربع - 38

1( 24  

2( 36  

3( 40  

4 (46  

  هاي دو قاعده چه قدر است؟ هستند، اختالف اندازه 17و 15هاي آن الزاویه که ساق اي قائم  در ذوزنقه - 39

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

ABC ˆ(Aي الزاویه در مثلث قائم - 40 ) 90خط ،BD را از رأسB کشیم که طول آن با طول ضلع  طوري میAB برابر باشد و با ضلعBC ي قائم  زاویه

ABاگر. بسازد  ACو 3    کدام است؟ CDي ضلع واحد باشند اندازه 4

1 (5  2 (35  3 (34  4 (34  
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 است؟ ABCابر مساحت مثلثمساحت کل این مکعب، چند بر. دهد شکل زیر، یک مکعب را نشان می - 41

1(4  

2(6   

3(4 2  

4(6 2  

3لث برابرترین ضلع این مث ي کوچک اگر اندازه. اند متناسب 5و  4، 3هاي خارجی یک مثلث با اعداد  زاویه - 42 گاه مساحت این مثلث و طـول   باشد، آن 2

  کدام است؟) به ترتیب از راست به چپ(ترین ضلع آن  بزرگ

1(9 3و 2 6   2(9 6و 3 2 

3 (9 3و 3 6   4(9 6و 2 2  

را در  ACخـط  پـاره  DNخـط  وصل کنیم، پـاره  Dبه Nي اگر از نقطه. به هم وصل شده است BCو ADوسط دو ضلع ABCDاالضالع در متوازي - 43

نسبت. کند قطع می Oي نقطه
OC

AC
   کدام است؟ 

1( 
2
7  

2 (
2
5  

3 (
3
8  

4( 
1
3   

 MAهـاي  خـط  رههاي روي شکل، مجمـوع طـول پـا    با توجه به اندازه. کنند قطع می Mدیگر را در یکABCDي هاي ذوزنقه مطابق شکل، امتداد ساق - 44

  کدام است؟ MBو

1 (15  

2 (18  

3 (30  

4 (27  

  نسبت مساحت مربع به مساحت دایره کدام است؟. ایم کزیمم ایجاد کردههاي یکسان یک مربع و یک دایره به مساحت ما با دو نخ با طول - 45

1 (

16  2( 


8  3 (1  4 (


4  

متـر از آینـه دور شـود،     سـانتی  40اگـر جسـم  . است cm30برابر ي جسم از تصویر طول تصویر، نصف طول جسم و فاصله) کوژ(ي محدب  در یک آینه - 46

 متر خواهد شد؟ ي جسم از تصویر چند سانتی فاصله

1 (35   2 (45   3 (65   4 (75  
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 . . . که تصویر شمع به پرده نزدیک شود،  در شکل زیر براي این - 47

  .کنیم شمع را از عدسی دور می) 1

  .کنیم تر استفاده می ي کانونی کوچک از عدسی با فاصله) 2

  .کنیم شمع را به کانون عدسی نزدیک می) 3

  .چسبانیم شمع را به سطح عدسی می) 4

 افتد؟ ي ماه قرار گیرد، کدام پدیده اتفاق می سایه ي کامل ماه و قسمت دیگر آن در نیم ح زمین در سایهاگر قسمت کوچکی از سط - 48

 گرفتگی جزئی ماه) 2   خورشیدگرفتگی) 1

 کدام  هیچ) 4   اي  سایه گرفتگی نیم ماه) 3

/ي آلومینیومی با دماي یک قطعه - 49 C77 5 را در ظرف عایقی که حاويg150 10آب در دماي 25اندازیم و در دماي است می وزن . رسند به تعادل می

Al(ي آلومینیومی چند کیلوگرم است؟ قطعه

J
C

kg C
 900


Hو  O

J
C

kg C
2 4200


( 

1(200   2(/0 2 

3(20   4(/0 02  

 است؟ نادرستکدام گزینه  - 50

  .کند بین است، از عینکی با عدسی واگرا استفاده می شخصی که نزدیک) 1

  .کند شخصی که دوربین است، از عینکی با عدسی همگرا استفاده می) 2

  .کند دچار پیرچشمی شده است براي دیدن اشیا نزدیک از عدسی واگرا استفاده می شخصی که) 3

 .کند اي استفاده می شخصی که چشم آستیگمات دارد از عینکی با عدسی استوانه) 4

  

  ترسیم فنی

  

 ي محیطی مثلث کدام است؟ مرکز دایره - 51

  هاي مثلث محل برخورد میانه) 1

  سازهاي مثلث محل برخورد نیم) 2

  هاي مثلث حل برخورد عمودمنصفم) 3

  . بستگی به نوع مثلث دارد) 4

  شناسی  کشی ـ حجم هندسه ـ نقشه

  ترسیمات هندسی  -)مثلث و چندضلعی(  هندسه

  یابی مجهول -خط و صفحه -نما رسم سه
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 یک از نماها درست است؟ روي داده شده، کدام با توجه به دید روبه - 52

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

 آن صحیح است؟ي بین آن دو ضلع تغییر کند، کدام گزینه در مورد محیط و مساحت  االضالع ثابت باشد و زاویه اگر طول دو ضلع مجاور متوازي - 53

  مساحت متغیر -محیط ثابت) 2    مساحت متغیر -محیط متغیر) 1

  مساحت ثابت -محیط ثابت) 4    مساحت ثابت -محیط متغیر) 3

 . باشد، مرکز تقارن دارد. . .  nچه محور تقارن است و چنان. . . ضلعی منتظم داراي nهر - 54

1( n- 2    زوج (n- فرد  

3 ((n ) n)) 4    زوج -1 )   فرد -1

  ي هاشورخورده چه کسري از مساحت مثلث را پوشش داده است؟ سطح ناحیه. ایم هاي مثلثی را رسم کرده میانه - 55

1 (
3
4   2 (

2
3   

3 (
4
5  4 (

1
2  

ABمربع است و ABCD، چهارضلعیمقابلدر شکل  - 56 OD OC  ي ي زاویه اندازه. باشد می درجه است؟ چند  

1 (150  2 (120  

3 (135  4( 160  

 دهد؟ چه چیزي را نشان می زیرشکل  - 57

  اي دیگر اي به کمک قطر دایره رسم دایره) 1

   ي خارج از دایره رسم مماس به دایره از یک نقطه) 2

   ي دیگر اي مماس بر دایره رسم دایره )3

  اي بر روي دایره  رسم مماس به دایره از نقطه) 4

 
  BA

D C

O
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  دهد؟ رو را نشان می کدام گزینه نماي روبه - 58

  

  

1 (  2 ( 

  

  

  

3 (  4 (  

  

  

  آید؟ ي قائم و منتصب کدام خط به وجود می از برخورد دو صفحه - 59

  غیرخاص) 4  قائم) 3  جبهیه) 2  افقیه) 1

 خط مساوي جدا کرد؟ ، چند پارهDبایستی بر خط کمکی 7و 2،5هاي به نسبت ABخط یر، براي تقسیم پارهدر شکل ز - 60

1 (14  

2(  12  

3 (7  

4 (10  

 : نسبت قطر مستطیل زیر به عرض آن برابر است با - 61

1 (
39
3   

2 (13   

3 (
57
3  

4 (19   

  دو نماي داده شده کدام است؟) نماي جانبی(نماي دیگر  - 62

  

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 (  

  

62
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  ي درست، کدام است؟ گزینه - 63

  .هاي یک مستطیل را دارد ي ویژگی لوزي، همه) 1

  .هاي یک ذوزنقه را دارد ي ویژگی مستطیل، همه) 2

  .هاي یک لوزي را دارد ي ویژگی مربع، همه) 3

  .االضالع را دارد هاي یک متوازي ي ویژگی ذوزنقه، همه) 4

 کدام است؟) نماي افقی(با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم  - 64

  

  

1 (  2 (  

  

  

  

  

3 (  4 (  

  

  

  تعداد خطوط جبهی در کدام گزینه مشخص شده است؟ - 65

1 (2   

2 (16  

3 (4  

4 (8  

 با توجه به دو نماي داده شده، نماي مجهول کدام است؟ - 66

  

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  
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 هاي هندسی زیر ساخته شده است؟ یک از شکل وجهی منتظم از کدام شش - 67

  مربع) 2    االضالع مثلث متساوي) 1

  ضلعی منتظم  شش) 4    ضلعی منتظم پنج) 3

 ه به شکل داده شده، نماي جانبی صحیح کدام است؟با توج - 68

  

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 (  

  

 گیرد؟ برداري با دستگاه چاپ و تکثیر اوزالید مورد استفاده قرار می کدام نوع کاغذ براي نسخه - 69

  کالک) 4  سفید) 3  کارتی) 2  پوستی) 1

  .ساخته شده است. . . وجهی منتظم، از هشت  یک هشت - 70

  ضلعی منتظم جپن) 2    مربع) 1

  االضالع مثلث متساوي) 4    ضلعی منتظم شش) 3

  

  خالقیت تصویري و تجسمی

  

  گر کدام گزینه است؟ مستطیلی مقابل، نمایان ساختار مربع - 71

  حرکت) 1

  ریتم ) 2

  بافت) 3

  فضاي منفی) 4

  مبانی گرافیک -شناسی سبک -فنون بصري - درك تصویر

  3و  2هاي  فصل :2هنر   کارگاه

  تا ابتداي طراحی از معماري سنتی 2و فصل  1ي فصل  ادامه :2طراحی 

  تا ابتداي کاربرد سطح در ترکیبات حجمی 2فصل  :1سازي   حجم

تـا ابتـداي    2تا انتهاي فصـل و فصـل    1ي فصل  ادامه :ه نقاشیکارگا

  هاي نقاشی از طبیعت با آبرنگ و گواش شناخت روش

  چینی تا ابتداي حروف 3ي فصل  ادامه :خط در گرافیک
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  . است. . . ترین خط،  ها، عمده براي طراحی از احجام بزرگی چون ساختمان - 72

  خط عمود ) 4  خط افق) 3  خط اکسپرسیو) 2  یوخط کانستراکت) 1

  تري دارد؟  کدام ویژگی تصویر مقابل اهمیت بیش - 73

  بندي قرینه و مثلثی  ترکیب) 1

  ي تمپرا روي چوب  تکنیک ویژه) 2

  شرح مقامی ) 3

  ها فضاي مثبت و منفی پیکره) 4

 بندي از چه طریقی صورت گرفته است؟  در تصویر مقابل، کنترل ترکیب - 74

  هاي تیره و روشن سیم عناصر و لکهتق  )1

  ارزش بودن فضاي مثبت و منفی  هم) 2

  تغییر نوع بافت در موضوع اصلی   )3

  گیري از ترکیب مثلثی زاویه دید باال و بهره  )4

   ؟شود نمیرو دیده  هدر تصویر روب موردکدام  - 75

  کیدأت) 1

  حرکت) 2

  غرابت) 3

 ارتجال) 4

  ي بافت آن چیست؟ به کدام هنرمند است و واحد سازندهاثر مقابل متعلق  - 76

  سطح  –اوگوست رودن ) 1

  سطح  –روندانینی ) 2

  حجم  –اوگوست رودن ) 3

  حجم  –روندانینی ) 4
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  لوگوتایپ زیر متأثر از کدام خط است؟ - 77

  رقاع  )1

  کوفی) 2

  تعلیق  )3

  ثلث  )4

 وجود آمده است؟ با چه روشی به» جان چمبرلین«ترکیب حجمی مقابل، اثر  - 78

  کاهشی) 1

  افزایشی) 2

  تلفیقی) 3

  حرکتی) 4

 دهد؟ گزینه، بیانی بهتر در رابطه با تصویر مقابل ارائه می  کدام - 79

  ها در یافتن روزي ي انسان مسابقه) 1

  توجهی انسان معاصر به ملکوت و انسان بی) 2

  ناپذیرش هاي سیري گرسنگی انسان در برابر طمع) 3

  دن انسان معاصر با دهانشامرار معاش کر) 4

 ي هنري است؟   گر ویژگی کدام دوره بندي در تصویر مقابل، بیان ترکیب - 80

  فرمالیسم) 1

  رئالیسم) 2

  مدرن پست) 3

  دادائیسم) 4
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  شود و هنرمند در خلق آن از چه تکنیکی بهره برده است؟  از تصویر زیر چه مفهومی برداشت می - 81

  فلزي و آبرنگ قلم –رخوت   )1

  فلزي و آبرنگ قلم –طراب اض) 2

  مداد و مرکب –رخوت   )3

  مداد و مرکب –اضطراب   )4

  شود؟ تر در تصویر مقابل می کدام عامل موجب تأکید هرچه بیش - 82

  گردنبند پیکره) 1

  زمینه قرارگیري پیکره در پیش) 2

  هاي عمودي دورشونده ردیف ستون) 3

  تعادل قرینه در تصویر) 4

   دهد؟ ي آثار کدام هنرمند قرار می ر تصویر مقابل، آن را در زمرهتوجه به خطوط و سطوح د - 83

  پیت موندریان  )1

  پل سزان  )2

  ژرژ براك) 3

  هانري ماتیس) 4

 کدام گزینه، با تصویر مقابل قرابت دارد؟ - 84

  رفت ودش ن نمیابا نردبان به آسم) 1

  خودکرده را تدبیر نیست) 2

  رسد بار کج به منزل نمی) 3

  گ کنند، ابلهان باورکنندبرادران جن) 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  18  :ي صفحه  هنرهنر  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري
 

 

 وجود آمده است؟ در تصویر مقابل، چه نوع پیوند بصري به - 85

  تلفیق فیزیکی) 1

  انطباق دو وجهی ) 2

  ي تصویري استعاره) 3

  انطباق بازتعریف شده) 4

  ي آن کدام است؟ وجود آورنده احساس برآمده از تصویر مقابل چیست و عامل به - 86

  تیرگی خطوط -التهاب) 1

  سایه روشن خطوط -اب و ترساضطر) 2

  خطوط اکسپرسیو -یأس و ناامیدي) 3

  ازدحام خطوط محیطی -خشونت و غم) 4

  تصویر مقابل بر چه اساسی شکل گرفته است؟ - 87

  تلفیق عکس بر اساس تغییر اندازه) 1

  فضاسازي با تأکید بر ایستایی ) 2

  تر بر موضوع با استفاده از برش تأکید بیش) 3

  متقارن بر اساس وزنتعادل بصري نا) 4

  کدام مورد در ایجاد تصویر مقابل مؤثرتر بوده است؟ - 88

  فضاي مثبت و منفی) 1

  نمایی عمق) 2

  ها در یکدیگر نفوذ فرم) 3

  بندي ترکیب) 4
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 گیرد؟  ي آثار کدام هنرمند قرار می حجم مقابل در زمره - 89  *

  الکساندر کالدر  )1

 آنتونی کارو) 2

  ویت سل له  )3

  هنري مور  )4

  ؟نیستکدام مورد در ارتباط با تصویر مقابل درست  - 90

  .در این نگارگري حرکت از طریق تکرار و برش القاء شده است) 1

  .گر تأکید است ها در باالي کادر بیان تغییر جهت پرواز پرندگان و برش آن) 2

  .هاي تصویر باعث تأکید شده است برش در پیکره) 3

  .یق تکرار و تغییر جهت صورت گرفته استدر این نگارگري القاي حرکت از طر) 4

  

  خالقیت نمایشی

  

فیلمی که قصد دارد اطالعات مختلف و جداگانه را راجع به موضوعی واحد در اختیار  - 91

تماشاگر قرار دهد تا تماشاگر را از یک واقعه، آگاه کند، در کدام ساختار غیرروایی فیلم، 

  گیرد؟ قرار می

 اي فرم مقوله) 2  اي فرم خطابه) 1

  گر فرم تداعی) 4  فرم انتزاعی) 3

 شمار آورد؟ ها به تر در کدام دسته از فیلم توان بیش را می» دیوید فینچر«اثر » هفت«فیلم  - 92

  تعقیب و گریز) 4  نئونوآر) 3  پلیسی) 2  سیاه ) 1

هـاي ناآشـنا تالشـی     وي در توصـیف محـیط  . اسـت گرایی است و نگاه او به جزئیات، بسیار عمیق و اجتماعی  آثار این کارگردان موج نو سرشار از واقع« - 93

 توصیفات ذکرشده، مربوط به کدام کارگردان است؟» .گیرد ي هیچکاك با تقدیر و سرنوشت را بسیار جدي میاو بازي پرکنایه. گرایانه دارد برون

 آلن رنه) 4  فرانسوا تروفو) 3  ژان لوك گدار) 2  کلود شابرول) 1

  سینما ـ نمایش

  2بخش : کتاب نمایش

تـا ابتـداي    4و  3هـاي   فصـل : کتاب اصول و مبانی طراحی صحنه

  رنگ و نقش آن در طراحی صحنه

از ابتـداي پسـتانداران تـا     2  فصل: طراحی شخصیت در پویانمایی

  آخر فصل

از ابتداي طراحی صـحنه و   2فصل : کتاب همراه هنرجوي انیمیشن

  دکور تا آخر فصل

فیلم خام : با تکنولوژي تصویر آشنایی: کتاب سبز خالقیت نمایشی

هـاي سـینمایی از مـوج نـو تـا آخـر        بـرداري، سـبک   و دوربین فـیلم 

  )18و  13هاي  فصل(

  12و  10، 9هاي  فصل: کتاب آبی خالقیت نمایشی
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 گر و انتزاعی هستند؟  اي، تداعی اي، خطابه برده، به ترتیب، مقوله هاي نامدر کدام گزینه، فیلم - 94

  آنتراکت  -ي مکانیکیباله -رودخانه -المپیا) 2 آنتراکت -مووي -رودخانه -المپیا) 1

  مووي -ي مکانیکیباله -آنتراکت -رودخانه) 4 رودخانه -المپیا -آنتراکت -مووي) 3

  دانست؟آنتونیونی  ك آثاراشتراوجه  توان گزینه را می کدام - 95

  گرایی تاریخ) 4  گرایی عرفان) 3  گرایی درون) 2  پریشی روان) 1

  ي جنگ جهانی دوم به وجود آمده است؟ کدام فیلم سینماي موج نو از پیوند بین خاطرات شخصی و حادثه - 96

  از نفس افتاده) 4  عالمت شیر) 3  پاریس مال ماست) 2  هیروشیما عشق من) 1

  ؟نیستنوي فرانسه   اي سینماي موجه کدام گزینه از ویژگی - 97

    گذاري میان تماشاگر و فیلمشناسی فاصلهزیبایی) 2  ي فرانسهاحیاي سنت رئالیسم شاعرانه) 1

  تاب یا متاسینماسینماي خویش) 4  یس و لومیرهابازگشت به سینماي ملی) 3

 شود؟ هاي زیر، از کدام لنز استفاده می به ترتیب، در هریک از موقعیت - 98

 هاي فیلم هاي عاطفی بین شخصیت ر صحنهد -

  براي شکار کردن لحظات مهم و حساس مستندهاي  در فیلم -

  ترین فضاي ممکن در کادر در یک فضاي کامالً بسته و کوچک براي در اختیار داشتن بیش -

  واید -واید  -تله ) 2    واید -تله  -واید ) 1

  واید -تله  -تله ) 4    تله -واید  -نرمال ) 3

 گیرد؟ کارول رید در کدام ژانر سینمایی قرار می» مرد سوم«لم فی - 99

  وسترن) 4  گانگستري) 3  نوآر) 2  جنگی) 1

آیـد، کـدام لنـز و سـرعت را      واري هستیم؛ براي نشان دادن مردي که آهسته با صورتی کریه و اعوجاج یافته با چاقو به سمت ما می در فضاي کابوس - 100

 انتخاب کنیم بهتر است؟

  فریم در ثانیه 48واید، ) 2    فریم در ثانیه 24تله، ) 1

 فریم در ثانیه 16واید، ) 4    فریم در ثانیه 16تله، ) 3
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  ؟نیستصحیح » آنامورفیک«کدام گزینه در مورد عدسی  - 101

  .رفت کار می هاي پرده عریض به این عدسی براي ساختن فیلم) 1

  .کنند میاستفاده » آنامورفیک«از عدسی » پاناویژن«و » سینما اسکوپ«) 2

  .این عدسی میدان دید وسیعی دارد) 3

  .هستند» آنامورفیک«تر باشد  متر یا بیش میلی 75ها  ي کانونی آن هایی که فاصله عدسی) 4

 در فیلم خام است؟) سوراخ(» پرفره« 2هاي زیر، داراي  یک از قطع کدام - 102

1(mm35  2(mm8  3( mm16  4( mm70 

   شد؟ یک از انواع صحنه استفاده می ي الیزابتن کدام در دوره - 103

  ي هاللی صحنه) 4  ي قاب عکسی صحنه) 3  ي آزاد صحنه) 2  ي میدانی صحنه) 1

  ؟نیستي میدانی صحیح  کدام گزینه در مورد صحنه - 104

  . شود اي تبدیل می رگردان به میزانسن دایرهدر این صحنه، میزانسن خطی کا) 1

  . نظر کرد توان از جزئیات دکور، لباس و گریم صرف به خاطر مسافت زیاد بین بازیگر و تماشاچی می) 2

  . کند و طراحی صحنه، معموالً سمبولیک است تري طلب می ها حرکت بیش ي صحنه این صحنه، نسبت به بقیه) 3

  . توان از لته و دکور مرتفع و سنگین استفاده کرد یبه دلیل ماسکه کردن، نم) 4

  ؟نیستهاي موج نوي فرانسه  کدام گزینه از مشخصات بارز فیلم - 105

  پایان مبهم) 2    ترجیح میزانسن بر مونتاژ) 1

  مشخص بودن هدف شخصیت اصلی ) 4    شوخ طبعی و طنز) 3

  گیرد؟ هاي گنگستري قرار می ي فیلم تر در دسته کدام مورد، بیش - 106

  )تروفو( 451فارنهایت ) 2    )فینچر(هفت  )1

  )تارانتینو(پسند  داستان عامه) 4    )کوبریک(درخشش ) 3

 تر است؟ي گچی قفقازي، مناسب استفاده از کدام نوع صحنه، براي اجراي تئاتر دایره - 107

  میدانی) 4  هاللی) 3  قاب عکسی) 2  ي آزاد صحنه) 1

  نوي فرانسه است؟، متأثر از کدام فیلم موج »بانی و کالید«فیلم  - 108

  تحقیر) 4  چهارصد ضربه ) 3  از نفس افتاده) 2  به پیانیست شلیک کنید) 1
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  اکسپرسیونیستی است؟ سینماياز خصوصیات بسیار مهم  گر یکی گزینه بیان کدام - 109  *

 محدود دوربین حرکت و میدان عمق از متعادل ي استفاده) 1

  بندي  همنشینی اشکال مشابه در ترکیب) 2

  تر میزانسن نسبت به کار دوربین و تدوین ماهمیت ک) 3

  حالت فرعی دکورها، لباس و نور در مقایسه با بازیگران) 4

  توان در قسمت انتهایی آن، از دکور مرتفع استفاده کرد؟ ي میدانی، بازتر است و می کدام صحنه از سمت پشت، محدود و نسبت به صحنه - 110

  بلک باکس) 4  ي هاللی صحنه) 3  ي قاب عکسی صحنه) 2  ي آزاد صحنه) 1

  

 خالقیت موسیقی

  

  آید؟ به شمار می» درست«کدام فاصله  - 111

 می -ال دیز )2  دو بمل -فا) 1

  دو  -بمل  می) 4  فا -بمل سی  )3

 ي باروك است؟ ها مربوط به دوره کدام ویژگی - 112

  تر، استفاده از کرشندو، تقارن و تناسب، جمله سري بافت سبک) 1

  اي، رسیتاتیف و آریا لودي، دینامیک پلهبافت هوموفون، تزئینات م) 2

  فون و چمبالو اجراي فواصل دوم، ششم و هفتم با استاکاتو، استفاده از هکل) 3

  فرم پوئم سمفونیک، حجم صداي سازهاي برنجی، استفاده از صداهاي انسانی) 4

  ه کسانی هستند؟به ترتیب، تألیف چ» بحورااللحان«و » ي شرفیه رساله«، »الکبیر الموسیقی«هاي  کتاب - 113

  فرصت شیرازي –الدین ارموي  صفی –ابن زیله ) 2  ابن زیله –ابن سینا  –ي  ا عبدالقادر مراغه) 1

  فرصت شیرازي –الدین ارموي  صفی –فارابی ) 4  اي عبدالقادر مراغه –ابوالفرج اصفهانی  –فارابی ) 3

  است؟ متعلق به چه کسی بوده و در ارتباط با چه موضوعی» االغانی«کتاب  - 114

  دانان ابوالفرج اصفهانی، حکایاتی راجع به موسیقی) 2  ابوالفرج اصفهانی، بررسی نغمات موسیقی) 1

  دانان اي، حکایاتی راجع به موسیقی عبدالقادر مراغه) 4  اي، بررسی نغمات موسیقی عبدالقادر مراغه) 3

شناسـی ـ    تاریخ موسیقی ـ سازشناسی ایرانی ـ فـرم   

  تئوري موسیقی غربی

  )ایران باستان تا ابتداي دوران قاجار(تاریخ موسیقی ایران  - 

  )قرون وسطی تا قبل از قرن بیستم(تاریخ موسیقی غرب  -

هاي موسیقی غـرب   گذاري فرم آشنایی با نام(شناسی  فرم -

  .)..از قبیل رکوئیم، سمفونی و 

  فواصل موسیقی غربی -

  )صداها صداها و پوست زه(سازشناسی ایرانی  -

  2و  1هاي  ، بخش2فصل  :سازشناسی ایرانی

  2فصل  :موسیقی سازمان سنجش
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*  

 دان کدام عصر از تاریخ ایران است؟ موسیقی» سرکش« - 115

 قاجار) 4  عباسی) 3  ساسانی) 2  اشکانی) 1

  پنجگاه فا، کدام است؟ هاي تار براي نواختن راست کوك سیم - 116

  دو، فا، دو) 4  دو، سل، دو) 3  بمل دو، فا، سی) 2  دو، سل، ر)  1

 است؟ نادرستي سرودهاي گریگوریایی  کدام گزینه درباره - 117

  .شد ها به همراهی سازهاي زهی خوانده می ديهایی بودند که متون مقدس التین توسط این ملو ملودي  این سرودها مجموعه) 1

  .باشد شان منسوب به پاپ گریگوري اول می این سرودها بافتی مونوفونیک داشتند و ابداع) 2

  .بخشد سرایانه می ها کیفیتی کم و بیش بداهه کند و این جریان آزاد ریتم به آن ریتم این سرودها از وزن خاصی پیروي نمی) 3

 .رسد ي نهم میالدي می هاي بر جاي مانده از این سرودها به سده نوشته دستترین  قدمت کهن) 4

  اشاره کرد؟» وداع«و » غرش طبل«، »ساعت«، »نظامی«، »شگفتی«توان به  ها می سمفونی ساخته است که از مشهورترین آن 104کدام آهنگساز  - 118

  شومان) 4  هایدن) 3  گلوك) 2  موتسارت) 1

  کیست؟ اثر» ي عالیی دانشنامه«کتاب  - 119

  فارابی) 4  الدین ارموي صفی) 3  سینا ابن) 2  عبدالقادر مراغی) 1

 هاي زیر است؟ یک از گروه ساز عاشیقی قوپوز جزء کدام - 120

  کوردوفون) 4  ایروفون) 3  ممبرافون) 2  ایدوفون) 1

 اثر کیست؟» تابلوهاي نمایشگاه«ي  قطعه - 121

  موسورگسکی) 4  راخمانینف) 3  چایکفسکی) 2  کورساکف) 1

  است؟» بینجو«ورد مخصوص ساز کدام م - 122

  .آیند شود و وترهاي واخوان از ارتعاش وترهاي اصلی به صدا در می در این ساز روي وترهاي اصلی مضراب نواخته می) 1

  .گیرد هاي فلزي صورت می ها و تیغه ها یا شستی یابند و این عمل با دکمه ها تماس نمی انگشتان دست نوازنده با وترها و پرده) 2

  .چسبانند بین صفحات زیر و رو می) به قطر یک مداد معمولی(اي شکل  هایی استوانه ي صوتی، پل جهت جلوگیري از تغییر شکل جعبه )3

هـاي نـواختن آن و پرکـردن     تـر ریـتم   چه اهمیت دارد بیش ي معینی با ملودي آواز ندارد و آن صداي مضرابی مطلق، رابطه نواختن این ساز زه) 4

  .ست فضاي صوتی
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Aحالت - 123 BA
1  معرف کدام فرم است؟ 2

  قسمتی سه) 4  دو قسمتی) 3  فوگ) 2  کانون) 1

124 - AA A A   گر چه فرمی است؟ نمایان  

 واریاسیون  تم) 4  مینوئت) 3  ترنري) 2  باینري) 1

 ؟نیستدر نواحی دیگر ایران اش  خانواده صداهاي هم جدید با پوست» قاوال«هاي  کدام مورد از تفاوت - 125

  . تر است اش کوچک خانواده در مقایسه با بسیاري از سازهاي هم )1

  . اش در نواحی دیگر است خانواده تر از قاب سازهاي هم ي آن نازك قاب یا بدنه) 2

  . تر است تر و پیچیده خانواده از همه مشکل هاي اجرایی آن در مقایسه با سازهاي هم تکنیک) 3

 . ي یکپارچه ندارند ها قاب یا بدنه اري از قاوالبسی) 4

  ؟نیستباز، در کدام یک از مناطق زیر متداول  ي طنینی پشت کمانچه با کاسه - 126

  دامغان) 4  چهارمحال و بختیاري) 3  فارس) 2  لرستان )1

  باشد؟ یک از مناطق ایران می چگونه سازي است و متعلق به کدام» دسرکوتن« - 127

  بوشهر -هواصدا) 4  مازندران -صدا پوست) 3  خراسان -صدا زه) 2  آذربایجان -خودصدا )1

  شود؟ اجرا می» رکاپیتوالسیون«کدام بخش از سونات کالسیک قبل از  - 128

  دولپمان) 4  فوگاتو) 3  اکسپوزیسیون) 2  کدا) 1

  :رود کار می تر به تر و پخته منظور ایجاد صداي نرم اصطالحی است که براي نوازندگی بر روي نقاره به - 129

  خراش) 4  پیتزیکاتو) 3  پوش) 2  کاري پنجه) 1

 اثر کیست؟» )تیرانداز(فرایشوتس «اپراي  - 130

  کارل ماریا فون وبر )4  ریچارد واگنر) 3  جواکینو روسینی) 2  ریچارد اشتراوس )1

  

  واص موادخ

  

 شود؟  به خمیر شیشه اضافه می» پایدارکننده«کدام ماده، به عنوان  - 131

  آلومینیوم) 4  وراکسید ب) 3  آهک) 2  سیلیس) 1

  شود؟ ي قرمز رنگ می اکسید کدام فلز موجب به وجود آمدن شیشه - 132

  کبالت) 4  باریم) 3  منگنز) 2  سلنیم) 1

 شود؟ ي زیر باعث سبز شدن رنگ شیشه می کدام ماده - 133

  سدیم اکسید) 4  منگنز اکسید) 3  سیلیکات آهن) 2  سولفات آهن) 1

  صنایع دستی ـ شیشه

  شناخت و بررسی صنایع دستی ایران از دیرباز تا کنون

  ردهاي آنشناخت شیشه و کارب
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*  

 شوند؟ هاي ابزاري محسوب می ذکر شده در کدام گزینه از انواع سنگ هاي ، تمام سنگ)حجاري(در بحث آثار هنري سنگی  - 134

  الماس، زمرد، یاقوت) 2    عقیق، مروارید، الجورد) 1

  مرمر، گرانیت، بازالت) 4    گرانیت، مرمریت، سنگ ماسه) 3

   شود؟ میهستند، استفاده  P.V.Cهاي مصنوعی مانند  از کدام نوع مرکب براي چاپ روي موادي که از جنس پالستیک - 135

  هاي سلولزیک مرکب) 4  هاي وینیل مرکب) 3  هاي آکریلیک مرکب) 2  هاي تامپرا مرکب) 1

  است؟ نادرستي سفال کلپورگان  کدام گزینه درباره - 136

  .گیرد صورت میسفال بدون استفاده از چرخ سفالگري  ساخت این) 1

  .کند می تداعیرا  باستانی نقوشهاي سفال کلپورگان هندسی است و  نقش) 2

  . رود به کار می اي قهوه لعاب ،ها این سفالینهساخت در ) 3

  .گیرد زنان انجام می ي تمام مراحل ظریف سفالگري به وسیله) 4

 گردد؟ اي رنگ از کدام مواد استفاده می هاي فیروزه ي مهره در ساخت و تهیه - 137

  اوره، سیلیس، پودر مل و الجورد) 2    بوره، الجورد، سیلیس) 1

  ي اشنون فشان، ریشه سریشم، پودر خاکستر آتش) 4  گیاه اشنون، سیلیس و قلیا سریش، پودر) 3

  دوزي است؟ یک از صنایع دستی زیر، از انواع آرایه کدام - 138

  دوزي سکمه) 4  دوزي منجوق) 3  دوزي قالب) 2  دوزي بلوچ سوزن) 1

  است؟ نادرستکدام جمله  - 139

  .راي گدازآور سدیمی هستندسازي مصرف دارند، دا هایی که در ساختمان تر شیشه بیش) 1

  .دهند گراد، گرما می ي سانتی درجه 700ي سرخ شدن  در شکل دادن به شیشه به روش تنیدن، شیشه را تا درجه) 2

  .ي مایع و روان است در شکل دادن به شیشه به روش کشیدن، نیاز به شیشه) 3

  .هاي شکل دادن به شیشه است مسلح کردن، یکی از روش) 4

  شود؟ پوست کدام جانور حاصل می چرم ناگو از - 140

  بز) 4  کروکودیل) 3  گاومیش) 2  ي شیري گوساله) 1

  شود؟ ي شیشه می دهد و باعث تقلیل ویسکوزیته چه موادي انبساط حرارتی شیشه را کاهش می - 141

 ها بورات) 4  نمک طعام) 3  ژیپس) 2  هاي سرب سیلیکات) 1
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  26  :ي صفحه  هنرهنر  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري
 

 

*  

*  

  ؟نیستهاي بافندگی سنتی  کدام گزینه از انواع روش - 142

  دستگاهی) 4  داري) 3  زري) 2  دستی) 1

   کنند؟ براي مقاومت و چقرمگی شیشه، چه موادي به آن اضافه می - 143

  سرب، شن) 4  آهک، شن) 3  سرب، آهک) 2  سرب، پتاسیم) 1

  دارد؟ کاربرد فراوان شده با پالستیک هاي مقاوم شیشه تولید و فایبرگالس در ساختکدام نوع شیشه  - 144

  آلومینوسیلیکات) 4  اکسیدي) 3  آهک سوددار) 2  سیلیسی) 1

 گر چیست؟ عبارت زیر بیان - 145

  »نه یا حاشیههاي مختلف براي پرکردن زمی ها با نقوش سنتی با موضوع گیري طرح آمیزي محدود و قلم طراحی و رنگ«

  نگارگري) 4  طراحی سنتی) 3  تذهیب) 2  تشعیر) 1

 ي سیلیسی، کدام است؟ عامل کدر شدن شیشه - 146

  استفاده از ترکیبات آهکی) 2    استفاده از براکس) 1

  هاي زیاد با قطر بسیار کوچک وجود حباب) 4  هاي نامنظم در سطح شیشه ایجاد خراش) 3

  شود؟ ی استفاده میهای در ساخت قالب چاپ قلمکار از چه چوب - 147

  چنار -بلوط) 4  افرا -ماهاگونی) 3  زالزالک -گالبی) 2  شمشاد -گردو) 1

  دهند؟ براي جدا کردن مو از پوست و خنثی کردن آهک، پوست را به ترتیب در چه محلولی قرار می - 148

  سولفیت سدیم و امالح آمونیم اسید الکتیک و بی -سولفید سدیم و آهک) 1

  اسید الکتیک و تانن -کسولفید آرسنیک و آه) 2

  زاج -سولفید آرسنیک و آهک) 3

  نمک و نفتالین -سولفید آرسنیک و آهک) 4

   هاي پالتین هستند؟ در کدام گزینه، هر دو مورد از ویژگی - 149

  مقاومت باال در برابر خوردگی -مقاومت الکتریکی پایین) 2  مقاومت باال در برابر خوردگی -مقاومت الکتریکی باال) 1

  مقاومت پایین در برابر خوردگی -سنگینی) 4    سبکی -ومت الکتریکی پایینمقا) 3

 .قرار داد . . .ها را چند روز در  باید آن ،هاي مورد استفاده در معرق چوب براي گرفتن چربی روي استخوان - 150

  تربانتین) 4  آب اکسیژنه) 3  آب آهک) 2  الکل) 1
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  خالقیت نمایشی
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----------------------------------------------  

  »1«ي گزینه - 107

----------------------------------------------  
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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
  ) 1396چاپ ( ي گرافيك رشته: تاريخ هنر جهان
  )1395چاپ ( ي گرافيك رشته: تاريخ هنر ايران

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

  )1397و  1396چاپ (گروه تحصيلي هنر : آرايي پايه و اصول صفحه
  )1395چاپ (ي گرافيك  رشته): 1(عكاسي 
  )1396چاپ (ي گرافيك  رشته): 2(عكاسي 

  )1395چاپ (هاي نقاشي و هنر  رشته: آشنايي با مكاتب نقاشي
  )1395چاپ (ي صنايع دستي  رشته: 1ايران   آشنايي با صنايع دستي

  )1395و  1394چاپ (چاپ دستي  و صنايع دستي ي  رشته: 1كارگاه طراحي نقوش سنتي 
  )1396و  1395چاپ (ي صنايع دستي  رشته: كارگاه نگارگري

  رهن دانشگاهي پيش كتب
   )1(سير هنر در تاريخ 

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

  هنريهاي مختلف  آشنايي با رشته

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

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

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

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

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

  )زهرا رهنورد(ي اسالمي  تاريخ هنر ايران در دوره: نگارگري
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  )ي رياضي رشته) (2و1(هندسه 
  )ي رياضي رشته) (3و  2، 1(فيزيك 
  )ي رياضي رشته) (2و 1(رياضي 

  )در دست تأليف(» كتاب آبي« -فيزيك و ي درك رياضي  بندي شده هاي طبقه تست
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 )1395چاپ(ي گرافيك هنرستان رشته: علم مناظر و مرايا
  )1396چاپ ( ي معماري هنرستان رشته: كشي م فني و نقشهيرست

  ي معماري هنرستان  رشته: كشي معماري نقشه
  ي مكانيك هنرستان رشته: 1كشي  نقشه

  كشي عمومي هنرستان ي نقشه رشته: ي ترسيمي هندسه

DVDرهپويان(فني   آموزش ترسيم( 
در ( كانون فرهنگي آموزش» آبيكتاب « -) حسن نساري(رسم فني  ي شده بندي هاي طبقه تست

  )دست تأليف
  )پور احمد متقي(رسم فني عمومي 
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  .شوند استفاده مي اين درسبه عنوان منبع  درسي منبع درك عمومي هنر،ي كتب  كليه
  )1395چاپ ( ي گرافيك تهرش: مباني هنرهاي تجسمي

  )1395چاپ (ي گرافيك  رشته): 1(طراحي 
  )1396چاپ (ي گرافيك  رشته): 2(طراحي 

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

  )1396چاپ (هنر  سال چهارم: انسان، فضا، طراحي
  )1395چاپ (اي نقاشي و هنر ه رشته: 1سازي  حجم

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

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

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

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

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

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

  )فهيمه پهلوان(شناسي  انداز نشانه ارتباط تصويري از چشم
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  )1396چاپ (آشنايي با ادبيات كهن ايران و جهان 
  )1394چاپ (ي نمايش  اصول و مباني نمايش عروسكي، رشته
  )1395چاپ (ي نمايش  اصول و مباني ماسك و گريم، رشته

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

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

  )1396چاپ ( طراحي شخصيت در پويانمايي

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

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

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

  )راكوك(تاريخ جامع سينما 

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

  )1396چاپ ( ي موسيقي سازشناسي ايراني، رشته

  كانون فرهنگي آموزش) سن نساريح-پور كامران همت(ي جامع موسيقي تئور
  كانون فرهنگي آموزش» كتاب سبز«  - آموزش خالقيت موسيقي

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

  )خالقي ...ا روح(نظري به موسيقي /  )رمي بنت(فرم و طرح در موسيقي 
  )راجر كي مين(درك و دريافت موسيقي /  )تقي بينش(تاريخ مختصر موسيقي ايران 
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 )1396چاپ(كشي معماريي نقشه رشته :شناخت مواد و مصالح
  )1395چاپ (ي ساختمان  رشته :مصالح ساختماني
  ماريكشي مع ي نقشه رشته: عناصر و جزئيات

  )1394چاپ (ي صنايع دستي  رشته: 1آشنايي با صنايع دستي ايران 
  )1395چاپ (ي چاپ  رشته: تكنولوژي چاپ

  )1395چاپ ( ي صنايع نساجي رشته :و آزمايشگاهالياف نساجي 
  )1395چاپ ( ي صنايع نساجي رشته :فيزيك نساجي و آزمايشگاه

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

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

 )زهرا فنايي(ع دستي ايران سيري در صناي
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  1: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  1  :ي صفحه  هنرهنر  ننبهمبهم  1919آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  درك عمومی هنر

  

  )مهرنوش گلدوست(  »4«ي گزینه - 1

 )66و  65هاي   تاریخ هنر جهان، صفحه(

 )ممنوعـه  شهر( شهر پکن هاي کاخ مجموعه چین، چوبی معماري ي برجسته ي نمونه

  .اند شده ساخته »مینگ«ي  دوره در که است

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

  )94 -سراسري(  »1«ي گزینه - 2

  )48ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

هاي گرد روستایی روم و پلکان و نماي زیبـاي آن   از کلبه» لیسیب«طرح مدور معبد 

  .از معماري یونان الهام گرفته شده است

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه - 3

  )هنر روم -منابع آزاد(

گرایانه هسـتند کـه اسـلوب نقاشـی هلنـی را       هایی واقع چهره ، تکهاي فیوم چهره تک

  .ها مربوط به رومیان مقیم مصر هستند چهره این تک. دهند نشان می

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر(

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي زینهگ - 4

 )هنر هند -منابع آزاد(

هاي هلنیستی، ایرانی، رومـی و هنـدي    تلفیقی از سنت» قندهار«یا » گنداره«سبک 

هـاي ایـن    از ویژگـی . شـد   ها، بودا در هیأت آپولـون مجسـم مـی    در این مجسمه. بود

ها اشاره کرد که تأثیرات الگوهـاي هلنـی و    توان به تناسبات طبیعی آن ها می تندیس

  .دهد رومی را نشان می

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

  )علی ندیمی(  »3«ي زینهگ - 5

 )66ي   ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

مانده از دومین عصر طالیی بیزانس، کلیساي  ترین کلیساي باقی ترین و پر زینت بزرگ

 . در ونیز است» مارك سن«

  

 )دامون فخاري(  »2«ي گزینه - 6

 )28تا  26هاي   ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

وفی چون معبد زئـوس در المپیـا و معبـد پـارتنون در آکروپـولیس آتـن،       در آثار معر

  .هاي معبد ارختئوم، ایونیایی هستند کار رفته است و ستون ي دوریسی به شیوه

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

 )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 7

  )68ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

در فضاي باز طبیعـی بـه نقاشـی    » باربیزون«ي  فرانسوي در دهکدهگروهی از نقاشان 

  .سزایی داشتها نقش به این تجربه در هموار کردن راه امپرسیونیست. پرداختند

نگاري کاراوادجو و مانفردي به وجود  گرایی و تاریک مکتب اوترخت تحت تأثیر واقع

  .آمد

ها به  از اعضاي آن. ه به وجود آمدي منریسم در فرانس ي شیوه بلو در ادامه مکتب فنتن

  . توان اشاره کرد می» پریماتیتچو«

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 8

  )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

ها پرداخت و تصـویرهاي   نقاشی کارولنژي به تجدید سنت کالسیکی تجسم شخصیت

با این وجود، در هنـر تصـویري   . کار گرفت هاي مسیحی به رومی را در موضوع -یونانی

تـرین دسـتاورد ایـن دوران، رونگـاري از      مهم. کارولنژي، سبک واحدي وجود نداشت

کاري روي  در مصورسازي کتاب، کنده. نسخ خطی کهن و تحول نوعی خط التین بود

صـنعتگران ایـن دوران،   . سـتند هاي هنـر کـارولنژي بـارزتر ه    عاج و فلزکاري، ویژگی

ي رومی و هنـر صـدر مسـیحیت     گیري از الگوهاي اولیه نهایت مهارت خود را در بهره

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (کار بستند به

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

 )فر محسن مختاري(  »2«ي گزینه - 9

  )57ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

 و است شونگا ي در دوره هند بودایی معابد ترین بزرگ از یکی سانچی عظیم استوپاي

روي  بر که است گنبدينیم استوپا، این .است شده ساخته محلی زرین سنگ ماسه از

 از هـایی  صـحنه  هـا،  دروازه نمـاي  .اسـت  دروازه و حصـار  داراي و بوده مدور اي صفه

 بـر  کـه  را غیـره  و فیـل  اسب، روي بر سواران رقصنده، بودا، زنان زندگی رخدادهاي

  .دهند می نشان اند، شده نقش سنگ
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  2: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  2  :ي صفحه  هنرهنر  ننبهمبهم  1919آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  )91 -سراسري (  »1«ي گزینه -10

  )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

یا قرون وسطی از قرن پنجم تا پانزدهم مـیالدي در هنـر مسـیحی و      هاي میانه سده

انسـک و گوتیـک   ي ژرمنی، کـارولنژي، اوتـونی، رم   اروپا حادث شد و شامل هنر دوره

زمـان   ها و عملکردهاي گونـاگون و هـم   هاي میانه براي ایجاد جلوه نقاشان سده. است

  . کردند نقوش، نقش اصلی را بارها تکرار می

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

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -11

  )77و  76ي  ها آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

گر ستایش و سپاس از بهار بوده که به مرور تبدیل بـه نمـایش    نمایش میرنوروزي نمایان

ها گروه کوچکی بازیگر طنز بودند که با لباس رنگـین   خوان نوروزي. شد» خوانی نوروزي«

  . رفتند افتادند و به پیشواز بهار می و آرایش عجیب از اواخر زمستان دوره می

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه -12

  )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

ي خاورمـآب شـدن ناتورالیسـم هلنـی اسـت، بـا عظمـت         سبک بیزانسی کـه زاییـده  

شـود کـه    ظاهر مـی » ویتاله کلیساي سان«هاي  ساختمان و شکوه تزئینی در موزاییک

ها و بنـاي کلیسـا، دسـتاوردهاي     میان این موزاییک با توجه به کیفیت عالی مشترك

کنند و نماینـدگان پـر ارزش نخسـتین     نین را نمادوار مجسم می عصر امپراتور ژوستی

 )هنر در گذر زمان، گاردنر. (روند شمار می عصر طالیی بیزانس به

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

  )مهرنوش گلدوست(  »2«ي گزینه -13

  )41تا  35هاي   اریخ هنر جهان، صفحهت(

پـران و معبـد   ي دیسـک ي هندسی، پیکـره هاي ایلیاد و ادیسه مربوط به دورهحماسه

ي هلنـی  ي پیروزي مربوط بـه دوره ي کالسیک و تندیس الههپارتنون مربوط به دوره

  .است

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

 )الملکیارغوان عبد(  »4«ي گزینه -14

 )56ي   ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

در دوران صدر مسـیحیت در مقایسـه بـا نقاشـی و معمـاري، هنـر پیکرتراشـی رواج        

ها را بـه   هاي آزاد ایستاده، بدگمان بودند و آن تري داشت، زیرا مسیحیان به پیکره کم

تـا   برجسـته  در ایـن دوران، نقـش  . دادند هاي دوران پیش از مسیحیت، نسبت می بت

حتی در نقوش حکاکی شده نیز به دلیل نص کتاب مقدس مبنی . حدودي رواج یافت

ي طبیعـی، دوري   بر تحریم حک کردن تصویر، از به تصویر کشیدن انسـان در انـدازه  

  .جستند می

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

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه -15

  )34ي  ، صفحه2عکاسی (

رداري از اجسام کروي باید با دو منبع نور از طرفین، طوري نورپردازي کرد ب در عکس

2که یک نور
1تـر  از سطح کره و نور دیگر با شدتی معادل یـک دیـافراگم بسـته    3

3 

  . را روشن کند  ي آن مانده باقی

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه -16

 )62ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

سـازي و   گونـه کوششـی بـراي طبیعـت     هاي سانتاآپولیناره، هنرمند هـیچ  در موزاییک

اي که پشت هـم ردیـف    بازآفرینی دنیاي مادي ندارد، بلکه تصویر را با نمادهاي ساده

  .اند خلق کرده است شده

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

 )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -17

  )55ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

هاي دینی در طول تاریخ بـا نمـایش    نمایش معنویت و روحانیت پیامبران و شخصیت

رنـگ  . نور و زیبایی که توجه بیننده را به عوالم روحانی جلب کند همراه بـوده اسـت  

سمانی و معنویت ابدي است که بـراي نمـایش تقـدیس پیـامبران و     طالیی نماد نور آ

  . رود کار می هاي معنوي به شخصیت

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

  )مونا محمدیاري(  »3«ي گزینه -18

  )63و  62هاي   تاریخ هنر جهان، صفحه(
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 يجـاده  و یافـت  گسـترش  ،)روم و ایران(غرب  جهان با چین ارتباط ي هان، دوره در

 حتـی  و بوده برخوردار تداوم از همواره چین هنر و تاریخ، فرهنگ. شد ابریشم گشوده

 يشـیوه  داراي چـین  مردم .است نشده گسست دچار نیز اقوام بیگانه تسلط زمان در

 جـاي  بـه  چینـی  خط .مانده است ثابت تاریخ طول در که هستند نگاراندیشه نوشتار

 ایـن . کندمی ایفا واژه را یک نقش شکل، هر و است مستقل لشک هزاران داراي الفبا،

 .اسـت  چین داشته هنري و فرهنگی هايسنت تداوم در مهمی نقش ي نوشتار،شیوه

 و اندیشـه  بیـان  بـوده،  برخـوردار  تصـویري  از کیفیت چینی، نگاراندیشه خوشنویسی

  . دارد نقاشی پیوند با و سازدمی ممکن را احساس

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

 )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -19

    )45ي  ، صفحه2عکاسی (

کنـیم، بخـش   هنگامی که تصاویر معمولی را به تصاویري با کنتراست زیاد تبدیل می

اي کـامالً سـیاه و سـفید    ها و جزئیات حذف شده و به گونـه مایهقابل توجهی از رنگ

  .شود تبدیل می

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

 )92-سراسري(  »2«ي گزینه -20

  )هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی -منابع آزاد(

ي بیـزانس   بعـدها در دوره . هـا ابـداع شـد    هاي الوان توسط سومري موزاییک با سنگ

هاي رنگـی   در بیزانس از شیشه. ترین عنصر تزئینی بدل گردید کاري به مهم موزاییک

ي رنگـی   از شیشـه   اسـتفاده . کاري استفاده شده اسـت  الوان در موزاییک هاي و سنگ

هـاي   از دیگـر خصوصـیات موزاییـک   . شـد  تري مـی  باعث تنوع رنگی و شفافیت بیش

هاي بلند و کشیده جهت تأکیـد بـر    توان به حرکات خشک و رسمی، اندام می بیزانس 

ها بـا چشـمان    چهره  ها، نمایش ماهیت غیرجسمانی، نشان دادن چین و چروك جامه

پوشانی و نمایش فیگورهـا بـه    درشت، ردیف کردن تصاویر در کنار هم و پرهیز از هم

  . صورت تخت با خطوط محیطی سیاه اشاره کرد

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي زینهگ -21

  )45ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

گرایـی   ي واقـع  ي شیوه سازي دوران امپراتوري روم، که همان ادامه رههاي پیک از نمونه

طلب تناسبات پولوکلیتوسـی   ي آرمانی و کمال ي شیوه دهنده ي جمهوري و ادامه دوره

الزم به . مشاهده کرد» مذبح صلح آگوستوس«توان در  ي هلنی یونان است را می دوره

ي  هـاي بـه شـکل پیکـره     ه رواقبه کلی نادرست است، چرا کـ » 4«ي ذکر است گزینه

  .ي کالسیک یونان است انسان معبد آرختئوم مربوط به دوره

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

 )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه -22

 )هنر هند -منابع آزاد(

کاري شده از سنگ صابون یا استاتیت از موهنجودارو به دست  تعداد زیادي مهر کنده

به بیان . خورد ها به چشم می اند و ترکیبی از عناصر هندي و خاور نزدیک در آن آمده

گـذاري در   ي قابـل تـاریخ   تر، کشف یک مهر متعلق به موهنجودارو، یک نقطـه  درست

ي رود سند را بـه دانشـمندان    هاي دره گذاري فرهنگ النهرین بود که امکان تاریخ بین

هـاي گونـاگونی کـه در سـنگ     طرح. ه استخط روي مهرها تاکنون خوانده نشد. داد

، بـه  )وارهـاي انسـان  گاهی همراه با جانوران و پیکـره (اند، مانند درخت  حکاکی کرده

شـان بـیش از    از جانورانی که نقـش . اند سازي شده عنوان اشیاي مورد پرستش، شبیه

و  دار برهمن، گـاو آبـی، کرگـدن    توان گاو کوهان شود می همه بر این مهرها ظاهر می

الزم به . اند سازي شده ریخت نیز شبیه جانوران تخیلی و خدایان انسان. فیل را نام برد

نمـاي پیوسـته و    ي سند، همـان خطـوط کنـاره    ذکر است، جانوران روي مهرهاي دره

را دارند و از مختصات پیکرتراشی در سراسر ) با اشاره به پیکر هاراپا(سطوح جسمانی 

  . روند به شمار می دوران بزرگی از تاریخ هند

  )هنر در گذر زمان، گاردنر - ي تاریخ هنر، مرزبان خالصه(

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

 )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -23

  )هنر چین -منابع آزاد(

هـاي   هاي مرمرین کوچک متعلق به دوران شانگ را بایـد نخسـتین نمونـه    کاري کنده

 . مار آوردسنگی چین به ش مجسمه

شـان   ها قطعـاتی بـراي آرایـش بنـا هسـتند کـه بـر چهارگوشـه         مجسمه  در واقع این

هاي ظروف مفرغی از جمله صـورتک اهریمنـی حـک     مایه هایی از نوع نقش مایه نقش

  )المعارف هنر، پاکباز دایرة. (شده است

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

  )نیانمینا دامغا(  »3«ي زینهگ -24

  )38ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (
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سـاختند کـه بـه عنـوان     هاي خود را در مناطق خارج از شهر می ها گورستان اتروسک

هـاي تـدفین زیرزمینـی،    بـر دیـوار اتاقـک   . شهرت داشت) نکروپولیس(شهر مردگان 

هـاي یونـانی   کردنـد کـه معمـوالً از افسـانه    رنگی تزئین مـی هاي زنده و خوشنقاشی

ي قابـل  ها اسباب و اثاثیـه هاي تدفین و در مقبرهدر همین اتاقک. باس شده بودنداقت

توجهی از جنس گل ، مفرغ و سنگ به صورت پیکره برجا مانده است که بـه عنـوان   

گیري و کردند که به روش قالبشده و تالش میهاي مردگان استفاده میخاکستردان

رو تأکید بـر فردیـت شـخص    از این. ته شوداي شبیه به متوفی ساخکاري، چهرهکنده

  .است» اتروسک«هاي هنرمند متوفی از مشخصه

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

 )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه -25

   )54تا  51هاي  ، صفحه2عکاسی (

کیل دهند کـه تصـویر تشـ   اي قرار میبرداري با آینه، آینه را زیر لنز به گونهدر عکس

  .یاب دوربین قابل دیدن باشدشده در آن از منظره

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -26

  )45ي  تاریخ هنر جهان، صفحه(

 سـقفی شـیروانی   و دار سـتون  ایـوانی  با اي ساده مربع شکل به اتروسک معابد ي نقشه

 از هـاي  تنـدیس  بام ي لبه بر و شد می ساخته بلند تاًنسب سکویی روي بر که بود مانند

   .گرفت می قرار گل پخته جنس

 کـه  بـود  شـهرها  ورودي در اي گهـواره  طـاق  از استفاده ها آن معماري ویژگی دیگر از

 بـراي  الگـویی  بعـداً  طـاق  نـوع  ایـن . بودنـد  فراگرفتـه  ها یونانی از را آن روش ساخت

در  .بـود  هـم  بـر  عمود هاي خیابان ایجاد ها، آن دیگر ابتکارات از. شد ها رومی معماري

  :ها مورد نادرستی وجود دارد سایر گزینه

 از تنهـا  کـه  قرارداشـت  پودیـوم  نام به بلندي ي پایه بر ها معبد اتروسک: »2«ي گزینه

  .خورد می پله طرف یک

 ربسـیا  هـایی  نقاشی با مقابر را هاي بین طاقچه در هنر اتروسک، سطوح: »3«ي گزینه

  .کردند تزئین می گرایانه طبیعت

 نشـان  هـا  اتروسک سازي تندیس میالد، از پیش پنجم ي سده از پیش تا: »4«ي گزینه

را  ویژگی این یونان، کالسیک ي دوره تأثیر تحت اما نبود واقعی هاي دهنده شخصیت

  .آورد دست به

  )نوید میرصادقی(  »3«ي زینهگ -27

  )69ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 انتشار روسیه و بالکان کشورهاي سراسر در ارتدوکسی ایمان با همگام سازي لشمای

 ظهور. داشت رواج بیزانس امپراتوري انقراض از پس حتی در آن نواحی و یافت

 خوانده روسیه، سازشمایل ترین بزرگ حق به که» روبلف آندري«چون  هنرمندي

 بیزانس هنر سنت در فرینندگیآ هايانگیزه است که واقعیت این گرنمایان خود شده

 همه از بیش که چیزي. یافته بود انتقال شمالی مرزهاي سوي به اشاصلی زادگاه از

 هنر به خصوصیتی منحصر حال درعین و دارد ي فردي جنبه روبلف کارهاي در

با  متفاوت اصوالً و تر متنوع و تر روشن هایی رنگ با که اوست آمیزي رنگ است، روسی

  .است آمده وجود به بیزانسی ارآث از هریک

هاي خاموش و هماهنگ،  هاي ظریف موزون با رنگ هاي او که با خط سبک تغزلی شمایل

  . گیري وي از سنت بیزانسی است گر فاصله شود، نمایان مشخص می

 )المعارف هنر، پاکباز دایرة: توضیحات(

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

  )فر محسن مختاري(  »1«ي گزینه -28

  )8ي  صفحهتاریخ هنر جهان، (

 بـراي  که بزرگ سفالی ظروف تعدادي ،)شاهرود نزدیک(چخماق  ي سنگ  تپه در

 شـکل  بـه  ها آن از بعضی که آمده دست به اند، ساخته شده غذایی مواد نگهداري

 . هستند خانه

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

 )رضا آزادعلی(  »2«ي گزینه -29

  )هنر چین -منابع آزاد(

گرایی، وفاداري  نقاشی اینان به رغم آرمان. دوران مینگ، عصر تفوق فرزانه نقاشان بود

گرفـت و   منظره، صورت آشکارتري به خود مـی . ساخت به ظواهر طبیعت را آشکار می

  )المعارف هنر، پاکباز دایرة. (یافت ي عرفانی و شکوهمندش کاهش می جنبه

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

  )نوید میرصادقی(  »3«ي گزینه -30

  )هنر هند - منابع آزاد(
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هـاي  یادبودگـاه   هـاي سـونگا و آنـدره، معمـاري خـاص     ي فرمانروایی دودماندر دوره

یـا   اي گـرد  استوپا گنبدي استوار بر پایه. اش را پیمود، مراحل تکاملی)استوپا(بودایی 

قرار داشـت و  ) هارمیکا(شکل محصور یک فضاي مربع ي آن، که بر قله چهارگوش بود

دور تـا دور سـاختمان اصـلی را    . در وسط آن برافراشـته بـود  ) یاستی(یک دکل بلند  

یـک    تـوان استوپا را مـی . کرداحاطه می) تُرانه(ي عظیم ي سنگی و چهار دروازهنرده

را ) مرو(ي اصلی کوه جهانی چهار نقطههایش نمودار کیهانی به شمار آورد که دروازه

چـون  » یاسـتی «گانـه اسـت و    و نـه   نماد بهشت خدایان سی» هارمیکا«. نمایانندمی

ها و گنبد استوپا ها، دروازهنرده. سازدهاي برین متصل میمحور عالم، آن را به بهشت

» سـانچی «یادبودگـاه بـزرگ واقـع در     یـک  . (شـدند غالباً با نقوش برجسته تزئین می

ي بـودا وجـود   در اسـتوپا مجسـمه  .) ي این نوع معماري مـذهبی اسـت  بهترین نمونه

، چـرخ اشـراق و   )بـدي (نداشت؛ ولی حضور نمادین او با سریر خالی، درخت مقـدس  

گفتنی اسـت کـه بـوداي    (گرفت ي او، مورد تأکید قرار میهاي زندگی گذشتهصحنه

هاي مؤنث و مذکر آمیخته با شاخ و النوعرب انبوهی از). ریخت، بعدها پدید آمدانسان

چـه در   آن. یافتنـد  برگ درختان شاداب و حیوانات پر جنبش در اسـتوپا تجسـم مـی   

واسـطه بـا تماشـاگر اسـت،      هاي مذبور اهمیت دارد، ارتباط صریح و بـی  برجسته نقش

بنـدي   سـازي در صـورت   نمایی و فضا که قواعد دید طبیعی و مالحظات ژرف بدون آن

ي سـونگا  غارهاي بودایی حفر شده در دل کـوه نیـز در دوره  . ها ملحوظ شده باشد نآ

شـامل  (تیـا بـراي موعظـه     غـار چـاي  : معماري این غارها دو گونه اسـت . پدید آمدند

؛ غار ویهـارا بـراي سـکونت    )دار، دو راهروي جانبی و گنبدي در میان تاالرهاي ستون

بعدها پیروان ). طبقه اط مرکزي، گاه تا سهیک حی هایی گرداگرد  شامل حجره(راهبان 

این غارها غالباً با . هاي هندو و جین نیز همین الگوهاي معماري را به کار بردند کیش

 . اند یافته دیوارنگاره و نقوش برجسته آرایش

  )هنر در گذر زمان، گاردنر -المعارف هنر، پاکباز ةدایر(

  

  و فیزیک ریاضیعمومی درك 

  

 )مت مشیديرح(  »1«ي گزینه -31

  )معادله(

x x x x      
2 75 1 48 1 626 263 100 2 100 2 25  

،x x
x x x


      

1 6 25 12 1326 26 262 25 50 50  

x x


    
26 50 100 100 1013  

 )رامین شاهباد(  »4«ي گزینه -32

  )مخروط و استوانه -احجام(

R h  2
1 Vاستوانه1

R h  2
2 2

1
  Vمخروط3

R h R h

h h


  


 

2 2
1 1 2 2

2 1

1
3

27
  Vاستوانه Vمخروط 

R R R R R R      2 2 2 2
1 2 1 2 1 2

1 27 9 33   

  

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

 )زهرا دهقانی(  »1«ي گزینه -33

  )استوانه و کره -احجام(

r r r       2 2 25 3 25 9 16   استوانه4

r h  2
 Vاستوانه  

V     16 6   استوانه96

V r      34 4 5001253 3   کره3

V      
500 212963 Vاستوانه3 کره  

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

 )رحمت مشیدي(  »2«ي گزینه -34

  )رادیکال(

( )

( ) ( )


 

  

2 2 5 2
5 2 5 2 5 2

( )
  


2 5 2 2 5 45 4  

( ) ( ) ( )    2 2 21 5 1 5 2 1 5

    1 5 2 5 6 2 5  

  


10 5 10 5 10 5220 4 5

   
  

2 5 4 6 2 5 5 15 53   میانگین سه عدد3

  گویا کردن
 اتحاد مزدوج

 اتحاد مربع کامل
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  )زهرا دهقانی(  »1«ي گزینه -35

  )هرم -ي فضایی هندسه(

  .وجه با هم برابر هستند 4القاعده در هرم مربع

a)مربع(ضلع قاعده  a   
2 62 6 2 2 3

2
  

AH AO OH 2 2 2  

AH AH      
22 23 3 9 3 12 2 3  

S AH BC      
1 1 2 3 2 3 2 9 62 2  

  4 6   Sجانبی24

( ) 22 3   Sقاعده12

  24 12   Sکل36

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

 )زهرا دهقانی(  »1«ي گزینه -36

  )تشابه(

  :داریم EFCو ABCهاي در مثلث

ˆ)اند دو مثلث متشابه( ˆ ˆˆA E C C ABC EFC
 

  90   

AB AC BC

EF EC FC
 

BC
BC  

8 124 6

  :و طبق فیثاغورس داریم EFCدر مثلث

EF EC FC 2 2 2

EC    36 16 20 2 5

BE BC EC   12 2 5

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

 )95 -سراسري (    »1«ي گزینه -37

  )مساحت مثلث(

a a a   23 3   Sمربع9

S S S  1 2   Sسفید ي ناحیه3

a a
S S a


   2

1 2
3 3

2 2  

a a
S a


  2

3
2 2 22  

a ( a a a ) a    2 2 2 2 23 39 2 42  Sشده رنگSمربعSسفید ي ناحیه2

  

S

S
 

4
9  

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

 )زهرا دهقانی(  »2«ي گزینه -38

  )ي مسطحه هندسه(

MN BC

  : ي تالس داریم طبق قضیه

MN h h

BC H h
 

 4  

h
h h h

h
     


4 12 4 16 24 12

H   2 4 6  

ABC
S     

1 12 6 362  

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

 )زهرا دهقانی(  » 3«ي گزینه -39

  )ها چندضلعی(

  

  

  :ي فیثاغورس طبق قضیه

x      2 217 15 289 225 64 8  

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

 )اصفهانی سارا حسنی(  »4«ي گزینه -40

  )مثلث(

  شده رنگ
 مربع
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  :ي فیثاغورس الزاویه است پس طبق قضیه قائم ABCمثلث

BC AB AC 2 2 2

BC     2 2 23 4 9 16 25

BC  25 5  

  :الزاویه است، بنابراین نیز قائم BCDاز طرف دیگر مثلث

CD BC BD CD      2 2 2 25 9 34 34  

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

 )حسین حاجیلو(  »4«ي گزینه -41

  )مکعب -احجام(

 Aدر رأس ABCمطابق شکل مثلـث . گیریم در نظر می aطول هر یال مکعب را

قطر وجه مکعـب اسـت، پـس طـول آن برابـر       ACچنین چون هم. الزاویه است قائم

ACاست با a 2.  

ABC
S (a)(a ) a

a




 





2

2

1 222 2
6

  

ABCبنابراین نسبت مساحت کل مکعب به مساحت


  :برابر است با 

   a

a


2

2

6 6 2
2

2

  

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

 )مهرداد ملوندي( »2«ي گزینه -42

  )مثلث(

از آن جـا کـه   . گیـریم  در نظـر مـی   5و3،4مطابق فرض، زوایاي خارجی را

  :ت، داریماس 360مجموع زوایاي خارجی هر مثلث برابر

        3 4 5 360 30   

و در نتیجه زوایاي داخلی آن  150و90،120پس زوایاي خارجی این مثلث برابر

  .هستند30و90،60برابر

رو به  با توجه به فرض سؤال و شکل مقابل، ضلع روبه

3که طول آن برابر30ي زاویه است، نصف وتـر  2

  :باشد، داریم می

BC ( )

AB BC cos BC ( )

  



    


2 3 2 6 2
3 330 6 2 3 62 2


  

ABC

S AB.AC ( )( )    
1 1 18 33 6 3 2 9 32 2 2  

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

 )مهرنوش گلدوست(  »  4«ي گزینه -43

  )ها تشابه مثلث(

 

  

BN NC  وAB MN CD  

CP AP N PC PM A NP PM CD
 

     
1
2  

ˆ ˆO O

OC CDˆ ˆC P OPN ODC
OP NP

ˆ ˆD N

 
 
     




1 2

1 1 2

OC
OC PC AC

AC
    

2 1 1
3 3 3

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

 )خطیبی علیرضا شریف( »4«ي گزینه -44

  )ي تالس قضیه(

x y
MCD :AB || DC

x y /

x
x y MA MB

y


  

 


     



8
6 12 7 5

12 2715

  

  

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

 )لویی میثم حمزه(  »4«ي گزینه -45

  )مساحت(

  :در نتیجه محیط دو شکل یکسان است. گیریم در نظر می Lطول نخ را برابر

L
: r L r   


2   rمحیط دایره به شعاع2

L
: S r   



2
2

24
  مساحت دایره

2a
a

 مساحت کل مکعب

 تالس
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L
: a L a  4   aمحیط مربع به ضلع4

L

S

S L

 
  



2

2
16

4
4

L
: S a  

2
2

  مساحت مربع16

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

 )95 -خارج از کشور(    »4«ي گزینه -46

 )ها  آینه(

 

 

 

 

pي از نسبت طول تصویر به طول جسم، به رابطه q1   :رسیم؛ بنابراین ، می12

q q cm 1 12   )1(وضعیت : 30

q cm p cm   1 110 20  

f cm
f

       
1 1 1 1 2020 10 20  

p:                     ، با شکلی مشابه، داریم)2(در وضعیت  p cm  2 1 40 60  

q:                                             پس cm
q

     2
2

1 1 1 1520 60  

  :است) 2(ي جسم از تصویر در وضعیت  ي مسأله، فاصله خواسته

p q   2 2 60 15 75  

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

 )علیرضا آقایی(  »3«ي گزینه -47

  )ها عدسی(

افزایش یابد؛ با نزدیک شدن جسم به  qکه تصویر به پرده نزدیک شود، باید  براي این

  .شود ، تصویر حقیقی از عدسی دور می)ي کانونی البته تا قبل از فاصله(عدسی 

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

 )کیوان موقوفه(  »1«ي گزینه -48

  )سایه سایه و نیم(

ي  اگر ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد قسمت کـوچکی از سـطح زمـین در سـایه    

را کسـوف    گیرد، این پدیده ي ماه قرار می سایه کامل ماه و قسمتی دیگر از آن در نیم

  .گویند یا خورشیدگرفتگی می

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

 )کیوان موقوفه(    »2«ي گزینه -49

  )ظرفیت گرمایی(

m c ( ) m c ( )       1 1 1 2 2 2 0  

m ( / ) ( )       1 900 25 77 5 150 4200 25 10 0  

m  147250 9450000 0  

kg
m gr / kg

gr
    1

9450000 1200 200 0 247250 1000 

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

 )کیوان موقوفه(  »3«ي گزینه -50

  )ها عدسی(

تواند تغییر کافی پیدا کند و اشـیا   با افزایش تدریجی سن، ضخامت عدسی چشم نمی

ي یک عینک  این عیب به وسیله. شوند دور و خیلی نزدیک به صورت واضح دیده نمی

به این عیب، کـاهش تطـابق   . شود با عدسی همگرا براي اشیا خیلی نزدیک اصالح می

 .گویند پیرچشمی مییا 

  

  ترسیم فنی

  

 )زهرا دهقانی(  »3«ي گزینه -51

  )ي مثلث هندسه(

ي  هاي مثلث است، اما مرکز دایره ي محیطی مثلث محل برخورد عمودمنصف مرکز دایره

  . سازهاي مثلث است محاطی محل برخورد نیم

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

 )92 -سراسري(  »4«ي گزینه -52

  )نما رسم سه(

چـین،   با توجه به مسـتطیل افقـی کوچـک سـمت چـپ جسـم و عـدم وجـود خـط         

  .درست است» 4« ي گزینه

  

 

  

 

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  9: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  9  :ي صفحه  هنرهنر  ننبهمبهم  1919آزمون غیرحضوري آزمون غیرحضوري   هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

 )رامین شاهباد(  »2«ي گزینه -53

  )ي چندضلعی هندسه(

پس محیط تغییر نخواهـد  . در صورت تغییر زاویه در هر صورت مقادیر اضالع ثابت است

  . کرد و ثابت است

با تغییـر زاویـه مقـدار    . ي قاعده ضربدر ارتفاع برابر است با اندازه االضالع مساحت متوازي

  . کند پس مساحت تغییر می. چنان ثابت است کند، اما طول ضلع هم ارتفاع تغییر می

  . صحیح است» 2«ي  بنابراین گزینه

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

 )زهرا دهقانی(  »1«ي گزینه -54

  )لعیي چندض هندسه(

nهاي منتظم ضلعیn محور تقارن دارند و در صورتی کهn    زوج باشد، مرکـز تقـارن

  .)هاست مرکز تقارن محل برخورد محور تقارن. (نیز دارند

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

 )محمدامین امیریان(  »2«ي هگزین -55

  )ي مثلث هندسه(

تقسـیم   2بـه  1ي مثلث، هر میانه را بـه نسـبت   ي همرسی سه میانه دانیم نقطه می

رسم کنـیم، بنـا بـر     BCخطی موازي ضلع Gبنابراین در شکل زیر اگر از. کند می

  :ي تالس داریم قضیه

GH MG
d BC :

AH MA
 2

1

1
3

GBM

ABC

GH .BM
S

S
AH .BC






2

1

1
2
1
2

  

  : در نتیجه

GH BM
.

AH BC
   2

1

1 1 1
3 2 6  

1به عبارت دیگر مساحت هر یک از شش مثلث کوچک حاصله
مساحت مثلـث اولیـه    6

مثلــث کوچــک را شــامل  4ي مــورد نظــر کــه شــورخوردهبنــابراین ســطح ها. هســتند

شود، می
4 2
6   . پوشاند سطح مثلث اصلی را می 3

  )فهیمه جلیلی(  »1«ي زینهگ -56

  )ي چندضلعی هندسه(

ˆ:                 در نتیجه. االضالع است متساوي ODCمثلث ˆˆO D C  2 2 2 60  

Ĉ   1 90 60 30    

  

  

  

OC:                                                                    از طرفی AB BC   

  :الساقین است و داریم متساوي COBبنابراین مثلث

ˆ ˆO B


  3 1
180 30 752

 

  

Ô    :شود که  به روش مشابه ثابت می 1 75  

ˆ                                        :               بنابراین ˆ ˆO O O    1 2 3 360  

        75 60 75 360 150      

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

 )فراز قضات(  »2«ي گزینه -57

  )یمات هندسیترس(

ي اول تا نقطه رسم کرده تـا   اي به قطر مرکز دایره اي خارج از دایره باشد، دایره اگر نقطه

ي خـارج دایـره و    خطوط ترسیم شـده بـین نقطـه   . ي اول را قطع کند در دو نقطه دایره

  . بر دایره هستند  هایی از نقطه دست آمده بر روي دایره، مماس نقاط به

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

  )سعید کمالو(  »4«ي گزینه -58

  )نما رسم سه(

  . به درستی نشان داده شده است» 4«ي  رو در گزینه نماي روبه

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

 )فرهاد باقري(  »4«ي گزینه -59

  )خط و صفحه(

  .آید جود میو ي قائم و منتصب، خط غیر خاص به از برخورد دو صفحه


BA

D C

O
1

1

2 2
1

3
2
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 )95 -سراسري(  »1«ي گزینه -60

  )ترسیمات هندسی(

هاي مشخص، باید روي خط کمکی ترسیم شـده،   خط به نسبت براي تقسیم یک پاره

  . هاي مساوي ایجاد کرد خط ها، پاره برابر مجموع نسبت

 Dباید روي خـط کمکـی   7و 2،5هاي به نسبت ABخط پس براي تقسیم پاره

  . خط برابر جدا کرد پاره 14تعداد

  

  2 5 7 14  

  

  

  

  

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

 )مدامین امیریانمح(  »3«ي گزینه -61

  )ي مثلث هندسه(

  :ABCي الزاویه در مثلث قائم

  

  

AH BH.CH h ab    2 2 2 6  

h  2 3  

  :ي فیثاغورس داریم از طرفی در مستطیل شکل، با استفاده از قضیه

BD BC CD 2 2 2  

BC a b , CD h
BD ( ) ( )

     2 2 22 6 2 3  

BD  2 19  

  :در نتیجه

BD

CD
 

2 19 57
32 3

  

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

 )سعید کمالو(  »1«ي گزینه -62

  )یابی مجهول(

  .حجم شکل و نماي جانبی آن به صورت زیر هستند

  

  

 

  

  

  

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »3«ي گزینه -63

  )ي چندضلعی هندسه(

مربع، مستطیلی است که چهارضلع آن با هم برابر باشد یـا بـه عبـارت دیگـر، مربـع،      

هـاي   ي ویژگی پس مربع، همه. درجه باشد 90هاي داخلی آن  اي است که زاویه لوزي

  .االضالع، مستطیل و لوزي را دارد متوازي

  .تواند قائمه نباشد هاي داخلی آن می زیرا زاویه تواند نوعی مستطیل باشد؛ لوزي نمی

زیـرا در  . االضـالع نیسـت   مستطیل، نوعی ذوزنقه نیست و ذوزنقه نیـز نـوعی متـوازي   

  .ذوزنقه، فقط دو ضلع موازي با هم وجود دارد

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

 )سعید کمالو(  »2«ي گزینه -64

  )یابی مجهول(

  

  

  

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

 )فرهاد باقري(  »3«ي گزینه -65

  ) خط و صفحه(

  .شود در شکل داده شده، چهار خط جبهی دیده می

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

 )سعید کمالو(  »2«ي گزینه -66

  )یابی مجهول(
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 )فراز قضات(  »2«ي گزینه -67

  )شناسی حجم(

  . شود مربع ساخته می 6منتظم یا مکعب ازوجهی  شش

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

 )سعید کمالو(  »4«ي گزینه -68

  )نما رسم سه(

  .آمده است» 4«ي  با توجه به شکل داده شده، نماي جانبی در گزینه

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

  )حسن نساري(  »4«ي زینهگ -69

  )ابزار و تجهیزات -163ي   کشی، صفحه ترسیم فنی و نقشه(

ي کـافی نـور از آن عبـور     کاغذ کالک، نوعی کاغذ نرم و ضد چربی است که به انـدازه 

این کاغذ بـه دلیـل انتقـال    . برداري و طرح برداشتن مناسب است کند و براي کپی می

ستگاه چاپ و تکثیر اوزالید نیز مورد استفاده قـرار  برداري با د نور مناسب، براي نسخه

  . گیرد می

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »4«ي گزینه -70

  )شناسی حجم(

  .شود االضالع تشکیل می وجهی منتظم، از هشت مثلث متساوي هشت

 

  

  

  

  خالقیت تصویري و تجسمی

  )مینا دامغانیان(  »2«ي زینهگ -71

  )29ي  ، صفحه1سازي  حجم(

 بـا  اصـوات  تکـرار  طورکه همان .آید مى وجود به ریتم عنصر، یک نامنظم یا منظم تکرار از

 تـوان  مـى  نیز ها حجم یا سطوح یا خطوط تکرار از سازد، را مى موسیقى مشخص فواصلى

 و فواصـل  بـا  که عنصرى اند  هایى ریتم منظم، هاى ریتم. یافت دست حجمى هاى به ریتم

 و فواصـل  نـامنظم،  هـاى  ریـتم  در باشـد ولـى   شـده  تکـرار  هـا  آن در ي مشخصـى  اندازه

در این حجم، سـاختار مربـع مسـتطیلی اثـر     . است متفاوت تکرارشونده عنصر هاى اندازه

 .شود ریتم نامنظم مشاهده می» دیوید اسمیت«

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

  )شیدا نجفی(  »3«ي زینهگ -72

  )109ي  ، صفحه2طراحی (

این خط، همان خطـی اسـت کـه    . خط افق همیشه و در هر حالت، در برابر شماست

بـراي طراحـی از احجـام بزرگـی چـون      . رسـند  هـم مـی    نقاط گریـز در روي آن بـه  

  . است» خط افق«ترین خط،  ها، عمده ساختمان

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

  )شیدا نجفی(  »3«ي زینهگ -73

  )61و  60ي  ها ، صفحه2کارگاه هنر (

اي  بارزترین ویژگی تصویر مورد نظر، شرح مقامی یا پرسپکتیو مقامی است که نمونـه 

در تصویر، هنرمند با . باشد از تغییر مقیاس و اندازه براي اهمیت دادن به موضوعی می

  . نظر گرفته استتري براي آن در  توجه به مقام فرد و اهمیت موضوع، فضاي بیش

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -74

  )45ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

ها و  آمیزي شده است، تقابل تیرگی گذاري رنگ ي لکه در تصویر مورد نظر که به شیوه

هـاي   و لکـه  ي تقسـیم عناصـر   وسیله بندي به شود و کنترل ترکیب ها دیده می روشنی

  .تیره و روشن صورت گرفته است

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

  )علیرضا آزاد(    »4«ي گزینه -75

  )فنون بصري -منابع آزاد(

بینی از نظر فنـی اسـتفاده    قابلیت پیش. بینی قرار دارد ارتجال، در مقابل قابلیت پیش

در ایـن گونـه   . نی قابـل فهـم باشـد   از نوعی نظم و نقشه در طراحی است که به آسـا 

بینی کنـد کـه    تواند پیش ها بیننده به کمک تجربه، منطق یا مشاهدات خود می طرح

اي  رونـد؛ ولـی در ارتجـال، نظـم یـا نقشـه       کار می عناصر بصري در کل کار، چگونه به

، مـنظم و قابـل   )شـکل پیکـان  (توجه نمایید، طرح کلی تصویر . شود آشکار دیده نمی

انـد، تصـویر را واجـد کیفیـت      افرادي که از نظم موجود خـارج شـده  . ی استبین پیش

  )داندیس. مبادي سواد بصري، دونیس ا . (کنند می» غرابت«
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  )شیدا نجفی(  »3«ي گزینه -76

  )28ي  ، صفحه1سازي  حجم(

اوگوست رودن، . ساز امپرسیونیست است مطالعه براي سر بالزاك، اثر هنرمند مجسمه

در . را با حجـم سـاخته و بـه نمـایش حرکـت و نـور پرداختـه اسـت        در این اثر بافت 

هـاي سـترگ درهـم تنیـده، از      ي کامل این اثر رودن به منظور تأکید بر حجـم  نمونه

  .هرگونه نمایش جزئیات چشم پوشیده است

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي زینهگ -77

  )39ي  خط در گرافیک، صفحه(

در آثـار  » کـوفی «ي کـاربرد خـط    دهنـده  نشـان » شـهر هشـتم  «ي  ي مجلـه  سرلوحه

  .گرافیکی است

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

  )احمد رضایی(  »2«ي زینهگ -78

  ) 37ي  ، صفحه1سازي  حجم(

 اتصال وجود با( دیگر یک احجام به افزودن یکى راه، سه از حجمى ترکیب یک ساخت

 هر تلفیق یا و) دادن برش( احجام از کاستندیگر  و) اتصال وجود بدون یا ها آن انمی

  .پذیر است امکان روش دو

بعدي از طریق اتصال اشیاء  اسلوبی است در ساختن آثار سه) آسامبالژ(» کاري جفت«

ایـن  . شـود  هاي صنعتی استفاده می گاه براي این منظور از قراضه. دیگر متفرقه به یک

  .در نقاشی قابل مقایسه است) کالژ(» چسبانی تکه«با اسلوب  اسلوب

ي دوم  سـازان انتزاعـی نیمـه    از حجـم ) John Chamberlain(» جـان چمبـرلین  «

بـا  ) آسـامبالژ (کاري  ، روشی را در جفت1950ي  او از اواخر دهه. ي بیستم است سده

  .است ها، دنبال کرده شده و رنگارنگ اتومبیل هاي مچاله جوش دادن قطعه

 )المعارف هنر، رویین پاکباز دایرة(

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

  )حامد شیوایی(  »1«ي زینهگ -79

  )درك تصویر -منابع آزاد(

با توجه به خطوط غیرممتد در تصویر، تصویر به زمینی بـراي مسـابقه شـباهت پیـدا     

  .دارد» ها ی روزي بودن آنپ«کند و با دهان، مسابقه دادن نیز خود نشان از  می

 )92 -سراسري (  »1«ي گزینه -80

  )شناسی سبک -منابع آزاد(

را بـه  ) گرایی فرم(هاي فرمالیسم  بندي تصویر مورد نظر و فرم اجزاء آن، ویژگی ترکیب

هاي واقعی از زندگی طبقات  موضوع آثار رئالیسم معموالً صحنه. نمایش گذاشته است

هاي یـک عصـر را بـه سـخره      دادائیسم معموالً ارزشپایین جامعه است و فضاي آثار 

  .گیرد می

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي زینهگ -81

  )106ي  ، صفحه2طراحی (

فاصـله از  . با مداد و مرکب خلق شـده اسـت  » وایت«اثر » زمستان«تصویر مورد نظر، 

در این تصویر، تا حد زیادي از » وایت«. دارد موضوع، در تحلیل تصویر اهمیت زیادي

همـین موضـوع،   . موضوع فاصله گرفته و خانه را در نمایی باز به تصویر کشیده اسـت 

زمستان را نمـاد سـکون و   . باعث ایجاد سکون شده و به رخوت تصویر دامن زده است

  .نماید نگري دعوت می دانند؛ فصلی که ما را به آرامش و درون سکوت می

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -82

  )فنون بصري -منابع آزاد(

شود اما عناصـري کـه    زمینه، عاملی براي تأکید محسوب می قرارگیري پیکره در پیش

هـاي   سـتون   انـد، ردیـف   صرفاً به منظور ایجاد تأکید بر پیکره در تصـویر طـرح شـده   

تـر در   ستند که با ایجاد پرسپکتیو موجـب تأکیـد هرچـه بـیش    عمودي دور شونده ه

  .تصویر شده است

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -83

  )47ي  کارگاه نقاشی، صفحه(

قـرار  » پیـت مونـدریان  «ي آثـار   توجه به خطوط و سطوح در این اثر، آن را در زمـره 

انتـزاع  «، تحـولی در  »سیسـم  نئوپالسـتی «ي  ن، با پیش نهادن نظریهموندریا. دهد می

جـان تصـویر مـورد     در تصویر زیر که روابط خطوط از طبیعت بی. وجود آورد به» ناب

تر شده و بر روي پیوند خطوط عمودي، افقی، مایل  باشد، روابط انتزاعی نظر سؤال می

  .و منحنی تأکید شده است
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---------------------------------------------- 

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -84

  )درك تصویر -منابع آزاد(

گیر خـود   شود که تصویر شخص که بر دیوار نقش شده، گریبان در تصویر مشاهده می

  . تري با این تصویر دارد مناسبت بیش» 2«ي از این رو گزینه. نقاش شده است

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

 )94 -سراسري (  »4«ي گزینه -85

  )فنون بصري -منابع آزاد(

ي انسـان   رخ چهـره  تصـویر نـیم   اي شیئی ب هاي شکسته شده در تصویر مورد نظر تکه

ي  دسـته  مـثالً  ،اي که قسمتی از جسم شکسته شـده  به گونه. تطبیق داده شده است

. چهره تعریـف شـده اسـت    اي دیگر به عنوان بینی در تصویر آن به جاي گوش و تکه

 .اند شکل سر انسان تطبیق داده شده بادیگر  ها نیز در کنار یک سایر تکه

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -86

  )فنون بصري -منابع آزاد(

متعلق تصویر . شود اي از التهاب، خشونت و ترس دیده نمی در تصویر مورد نظر، نشانه

اغلب آثار وي بـه دلیـل تـأثیرات    . هنرمند اکسپرسیونیست است» ویتس کته کل«به 

  .جنگ، پیرامون موضوعات مرگ، یأس و ناامیدي است

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -87

  )63ي  ، صفحه2کارگاه هنر(

ذوق  دلیـل  بـه  اغلـب  و داسـتان  براساس گاه عکاسی، و تصویرسازي نقاشی، انواع در

حتـی   و )فـانتزي ( تخیلـی  کاریکاتوري، دنیاي وارد هااندازه نامتعارف تغییر با هنرمند

نیز تلفیق عکـس بـر اسـاس    » بن گوسنس«در این تصویر، اثر . شویم می تمسخرآمیز

  .شود تغییر اندازه دیده می

  )شیدا نجفی(  »3«ي گزینه -88

  )ريفنون بص -منابع آزاد(

موارد . دیگر ایجاد شده است ها در یک تصویر مورد نظر، با استفاده از تکنیک نفوذ فرم

  .تري دارند دیگر در ایجاد تصویر اهمیت کم

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

  )مینا دامغانیان(    »2«ي گزینه -89

  )19ي  ، صفحه1سازي  حجم(

زده و رنـگ سـاخته شـده     است که با آهـن زنـگ  » آنتونی کارو«حجم مورد نظر، اثر 

ساخت؛ اما در پیِ سـفر   می» اکسپرسیونیستی«هاي گلی  در ابتدا پیکره» کارو«. است

. به امریکا و تأثیرپذیري از دیوید اسمیت، تغییر جهتی اساسی در کـارش ایجـاد شـد   

داد یا  یهاي صنعتی را به هم جوش م هاي آلومینیومی و قراضه هاي فوالدي، لوله ورق

رنـگ،  . پوشـاند  مـی ) معمـوالً قرمـز  (ها را با یک رنگ  کرد و سپس سطح آن جفت می

هـاي   ایـن مجسـمه  . هاي گوناگون بود ها و بافت عاملی براي وحدت بخشیدن به شکل

گیرنـد کـه    بندي گسترده، مسـتقیماً روي زمـین قـرار مـی     انتزاعی طویل و با ترکیب

  . شود یي آن در حجم داده شده دیده م نمونه

  )توضیحات از دایرةالمعارف هنر، رویین پاکباز(

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

  )شیدا نجفی(  »2«ي زینهگ -90

  )40و  39هاي   ، صفحه2کارگاه هنر (

در این نگارگري القاي حرکت از طریق تکرار، برش و تغییر جهت صورت گرفته است، 

هـا باعـث    ها در باالي کادر و تکرار آن ندگان و برش آندر نتیجه تغییر جهت پرواز پر

  .ایجاد حرکت شده است و نه تأکید

  

  خالقیت نمایشی

  

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -91

  )هاي سینمایی سبک(

فیلمی که قصد دارد اطالعات مختلف و جداگانه را راجع به موضوعی واحد در اختیار 

  .اي داردفرم مقوله عه، آگاه کند،تماشاگر قرار دهد تا تماشاگر را از یک واق
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دهد ولی ایـن تصـاویر    گر القاي مفاهیم از طریق تصاویر مختلف رخ می در فرم تداعی

شوند کـه منظـور خـاص     الزاماً از یک موضوع واحد نیست، بلکه تصاویري انتخاب می

بندي قراردادهاي  هایی که در دسته اي، مقوله مورد نظر را القاء کنند، اما در فرم مقوله

سـاز در مواجهـه بـا یـک      کنند و در نتیجـه، فـیلم   خل میجامعه قرار دارند در هم تدا

  . برد کار می ها را به موضوع خاص طیف وسیعی از مقوله

اي هدف این است که بیننده را مجبور به پذیرش دیـدگاهی کنـیم تـا     در فرم خطابه

  . شکل سخنرانی از این نوع است. دیدگاهی راجع به موضوع فیلم پیدا کند

ي علّـی پیـروي    این فـرم از رابطـه  . یر بصري ناب در اولویت هستنددر فرم انتزاعی تصاو

 . کند هاي استفاده شده در این فرم الزامًا از مسیر مشخصی پیروي نمی موتیف. کند نمی

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

  )94 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه -92

  )هاي سینمایی سبک(

کند که قربانیان خود  داستان قاتلی را روایت میید فینچر، ي دیو ساخته» هفت« فیلم

بـه   ها را شوند و آن می هفت گناه کبیره کند که مرتکب از میان کسانی انتخاب میرا 

هـا گفتـه    اي از فـیلم  نئونوآر به دسته. دانند این فیلم را یک نئونوآر می. رساند قتل می

هـاي نـوآر هسـتند امـا سـبک، فـرم و        هاي بنیادین مانند فیلم شود که در ویژگی می

  .اند محتواي نوآر را با عناصر جدید، بهبود بخشیده

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -93

  )هاي سینمایی سبک(

» رنـوار «اثر » تونی«این فیلم بعد از . رو هستیم گرایی روبه با واقع» سرژ زیبا«در فیلم 

اولین فیلمی است که فضاي تیره و تار شهرهاي فرانسه » کلوزو«ي  ساخته» غکال«و 

  . دهد را نشان می

ي هیچکـاك   او بازي پرکنایه. اجتماعی دارد  نگري ژرف شابرول در آثارش نوعی جزئی

هـاي   شـابرول در توصـیف محـیط   . گیرد کار می با تقدیر و سرنوشت را بسیار جدي به

 )پاتاالس -تاریخ سینماي هنري، گرگور . (نه داردگرایا ناآشنا تالشی برون

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

 )نوید میرصادقی(  »1« ي گزینه -94

  )هاي سینمایی سبک(

ــده،     ــه بینن ــان را ب ــورد جه ــات در م ــه برخــی اطالع ــر فیلمســازي قصــد دارد ک اگ

ــه و را در اختیــارش دهــی فــیلم ا تواننــد اصــول ســازمان هــا مــی منتقــل کنــد، مقول

  .اي است فیلم المپیا، یک فیلم مقوله. بگذارند

دهـی فـیلم کـه در آن اجـزاي فـرم، ادعـایی را مطـرح         نوعی سـازمان : اي فرم خطابه

  .اي است رودخانه، فیلمی خطابه. کنند و از آن دفاع می

سـاز فرمـی کـه در آن اجـزاي فـیلم بـه قصـد القـاي          و نـوعی سـاخت  : گر فرم تداعی

هــاي احساســی کنــار هــم  هــا، مفــاهیم، عواطــف و کیفیــت هــا، کنتراســت مشــابهت

  .گر است مووي، فیلمی تداعی. گیرند قرار می

ــی  ــرم انتزاع ــازمان : ف ــوعی س ــا و     ن ــق تکراره ــزا از طری ــه در آن اج ــیلم ک ــی ف ده

هاي بصري چـون شـکل، رنـگ، ریـتم و جهـت حرکـت بـا یکـدیگر          تغییرات ویژگی

  . فیلمی انتزاعی است آنتراکت،. کنند ارتباط پیدا می

  )تامسون -هنر سینما، بوردول(

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه -95

  )هاي سینمایی سبک(

گـر  از این رو به عنـوان تحلیـل  . گرایی، وجه مشترك تمامی آثار آنتونیونی است درون

  . ماندروح آدمی و نیز منتقد اجتماعی باقی می

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -96

  )هاي سینمایی سبک(

به موضـوع خـاطرات گذشـته،    » شب و مه«مانند اثر دیگرش » آلن رنه«اولین فیلم بلند 

شود، اما ایـن مـرد او    زنی فرانسوي در سفرش به ژاپن با مردي ژاپنی آشنا می. پردازد می

  .اندازد یاد عشق قبلی خود در زمان جنگ می را

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

  )کتاب آبی(  »1«ي گزینه -97

  )هاي سینمایی سبک(

  .هاي سینماي موج نوي فرانسه نیست احیاي سنت رئالیسم شاعرانه، از ویژگی

هـاي نظـري در امـر     زهموج نو عالوه بر کمبودهاي مالی، انگیـ  ي گرایانه قراردادهاي سبک

حرکـت   يبـرداري در مکـان واقعـی و بـه شـیوه      اگر چه فیلم. گرفت بر می صدا را نیز در
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هـاي   دیویی کـه فـیلم  ودوربین در دست، کم هزینه بود؛ اما به حرکت سیال دوربین است

اگـر تـدوین نـاهموار و    . داد سنتی تجاري از آن برخوردار بودند، مجـال خودنمـایی نمـی   

اي بـه   پیوسـتگی نـرم صـحنه    ،در مقابـل  ،پوشاند برداري را می هاي فیلم ستیدار کا پرش

دهد فرامـوش کنـد    اي که به تماشاگر اجازه می کرد؛ پیوستگی صحنه دیگر را مشکل می

واقعیـت   و تماشاي تخیالت انسانی که آگاهانه آن را پرورانده(در حال تماشاي یک فیلم 

 شـده  حساب تأثیرهایی واقع در کهوانی این قراردادها تأثیرات ر. باشد می) ندارد» بیرونی«

 زیباشناسایی نوعی شوند می محسوب مالی اقتضاهاي ي اضافه به ها کارگردان ي وسیله به

فـیلم  «هاي مـوج نـو بـا تـأثیر بـر       فیلم. وردآ وجود به فیلم و تماشاگر میان گذاري فاصله

در حال تماشاي فـیلم هسـتیم، نـه    شوند  هاي خود همواره به ما یادآور می صحنه» بودنِ

واقعیتی که معموالً فیلم مدعی نمایش آن است و این کـه فـیلم اساسـاً سـاخته دسـت      

  .انسان است

دار، حرکـت   ها، از راه تدوین پـرش  کنترل ناگهانی و بدیهی دریافت تماشاگر در این فیلم

پنـداري بـا    ذات مدوربین در دست و غیره، ما را از درگیري سنتی با روایت سینمایی و ه

ها تنها بازیگرانی هستند که نقش کاراکتر را ایفـا   کند؛ زیرا شخصیت ها جدا می شخصیت

 یـا  تـاب  خویش ، سینمايکند اساساً خودش را منعکس می که سینماي موج نو. کنند می

  . است فیلم خود طبیعت و فرآیند یعنی ؛سینما استمتا

که همواره توجه ما را به فرآیند سـاخته شـدن    سازان موج نو آن بود بنابراین موضع فیلم

سابقه یا انفجارگونـه مـوج    درخشش بی. فرد زبان خود فراخوانند به اثر خود و ابزار منحصر

اي  نبیـه ع؛ همانند پرش تصویر، باز و بسـته شـدن   »جادویی«نو و تأکیدش بر ترفندهاي 

ساز دوربین، همگـی   جاجشونده، حرکات اعو در قاب، حرکات کند شونده و تند ) آیریس(

  . آید اي دیگر برمی هایی هستند که تنها از فیلم و نه وسیله شیوه

هـاي غریـب سـینمایی و     و شـیوه » یـس  ملـی «از این دیدگاه موج نو بازگشتی به دوران 

  .بازي بود شعبده

دانست که از مخاطب خـود شـیوه منحصـربه     خاصی از تردستی می ي موج نو فیلم را گونه

نیـز  » لومیر«از سویی دیگر موج نو بازگشتی به سینماي . خواهد گاه کردن را میفردي از ن

 . هاي سینمایی مستند بودند هایش در عمل همان تکنیک ترین تکنیک داشت؛ زیرا ویژه

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه -98

  )خام و دوربین فیلمبرداري آشنایی با تکنولوژي تصویر، فیلم(

کننـد؛ اول بـه    اسـتفاده مـی  » تله«ي بین دو نفر، از لنز  هاي عاطفی و عاشقانه در صحنه

اي واحـد در   خاطر از بین بردن عمق میدان زیاد دو نما و جلب توجه تماشاگر بـه سـوژه  

لنز امکان  قاب و دوم براي زیباتر نشان دادن بازیگر در نماهاي بسته که با استفاده از این

  .حصول به آن وجود دارد

. . .) بـازیگر یـا   (ي زیاد دوربین تـا سـوژه، سـوژه     ، به دلیل فاصله»تله«با استفاده از لنز 

توانـد بـه واقعیـت     متوجه حضور دوربین نخواهد شد و در نتیجـه اعمـال و رفتـار او مـی    

  .تر باشد نزدیک

 .خواهیم داشت ، فضاي بیشتري را در کادر»واید«با استفاده از لنز 

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه -99

  )هاي سینمایی سبک(

 1949محصول سـال  » کارول رید«فیلمی در سبک نوآر به کارگردانی » مرد سوم«فیلم 

  . داستان فیلم، ماجراي یک قتل و وجود یک شخص سوم مجهول است. است

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

  )ژاله نساري(  »2«ي گزینه - 100

  )آشنایی با تکنولوژي تصویر، فیلم خام و دوربین فیلمبرداري(

دهـد کـه از لحـاظ روانـی      صورت بازیگر را دفرمه کرده و به آن اعوجـاج مـی  » واید«لنز 

حرکـت   بـراي نشـان دادن  . تر از حد معمـول باشـد   وار و ترسناك تواند منفی، کابوس می

باشـد؛ یعنـی سـرعت    » اسلو موشن«آهسته با جزئیات این کابوس ترسناك، باید حرکت 

فـریم در   24تر از سرعت در زمان پخش استاندارد که امـروزه   برداري بیش در زمان فیلم

  .ثانیه است، باشد

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

  )کتاب آبی(  »4«ي گزینه - 101

  )نولوژي تصویر، فیلم خام و دوربین فیلمبرداريآشنایی با تک(

متـر یـا    میلـی  75هـا   ي کـانونی آن  هایی که فاصله متري، عدسی میلی 35سازي  در فیلم

هـاي دیگـر مشخصـات و کـاربرد عدسـی       گزینه. آیند به حساب می» تله«تر باشد،  بیش

 .کنند را بیان می» آنامورفیک«

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

  )ژاله نساري(  »3«ي گزینه - 102

  )آشنایی با تکنولوژي تصویر، فیلم خام و دوربین فیلمبرداري(
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 4داراي mm35داراي دو ســوراخ وmm16داراي یــک ســوراخ،mm8هــاي فــیلم

» پرفـره «ي فیلم،  هاي موجود در حاشیه به سوراخ. هستند) قاب(سوراخ در کنار هر فریم 

 .شود گفته می

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

  )ایمان رضایی(  »4«ي گزینه - 103

  )34تا  32ي  ها اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

 .تئاترهـاي یونـان باسـتان اسـت     میدانی یا گرد مانند استادیوم ورزشی و آمفـی  ي صحنه

طـرف صـحنه    3تماشـاچی   کـه از سـه طـرف دیـد دارد    ) سـه سـویه  (هاللی  ي صحنه

پروسنیوم یـا   ي قاب عکسی به وسیله ي در صحنه. و یادگار عصر الیزابتن استنشیند  می

آزاد نیـز بـا    ي صـحنه  .شود و یادگار دوران رنسانس است محل اجرا جدا می ،قاب صحنه

روي چشـم   وع از صحنه همه چیز روبهدر این ن ؛نظرات افرادي چون برشت به وجود آمد

  .افتد تماشاچی اتفاق می

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه - 104

  )33ي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه( 

در ایـن  . اي فـراوان اسـت   ي قاب عکسی، تنوع در امکانـات صـحنه  از خصوصیات صحنه

توان از جزئیـات دکـور لبـاس و گـریم      ین بازیگر و تماشاچی، میدکور به دلیل مسافت ب

  . نظر کرد صرف

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

  )کتاب آبی(  »4«ي گزینه - 105

  )هاي سینمایی سبک(

» مـوج نـو  «هـاي   طبعی و طنز ویژگی فـیلم  ترجیح میزانسن بر مونتاژ، پایان مبهم، شوخ

از . نماي فرانسه گاهی هدف شخصیت اصلی، مشخص نیسـت در آثار موج نوي سی. است

توان به کاربرد زیاد دوربـین روي دسـت و بـه     هاي این سبک سینمایی، می دیگر ویژگی

  . ها اشاره کرد هاي بلند در فیلم دنبال آن استفاده از برداشت

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

  )96 -خارج از کشور (  »4«ي گزینه - 106

  )هاي سینمایی سبک(

فیلمی آمریکـایی، محصـول    )تارانتینو(ي  ساخته» پالپ فیکشن«یا  »پسند داستان عامه«

 از آمیز کنایه ترکیبی درآوردن نمایش به دلیل به فیلم شهرت ي هعمد. است 1994 سال

ـ  آن ارجاعـات  سینمایی، هاي اشاره غیرخطی، داستان طبعی، شوخ و خشونت فرهنـگ   هب

   .ستهاي آن ا و دیالوگ عامه

 گانگسـترهاي  گر ماجراهـایی بـا خطـوط داسـتانی متقـاطع از      پسند، روایت داستان عامه

 گویی تر زمان فیلم از تک بیش. است پا سارقان مسلح خردهو  آنجلسی، بازیکن بوکس لس

 اسـت  شـده  تشـکیل  گویی بذله چاشنی با و زندگی به نگاه ي همای گوهایی با درونو و گفت

 هـاي  رمـان  و هـا  مجله به اشاره فیلم عنوان. گردد می ردوبدل فیلم هاي شخصیت بین که

یافتند و بـا خشـونت    انتشار می قرن بیستمي  هپسند جنایی دارد که در میان مهعا و مصور

همانند بسیاري دیگر از آثـار  ، فیلم. شدند شان شناخته می گوهاي برندهو تصویري و گفت

  .تارانتینو، داستانی با روایت غیرخطی دارد

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه - 107

  )36ي  اصول و مبانی طراحی صحنه، صفحه(

ي جریانـات نمـایش روي    خواسـتند همـه   که مـی » برتولت برشت«نظرات افرادي چون 

صحنه و در جلوي چشمان تماشاچیان اتفاق بیفتد و تماشاچیان غرق در نمایش نشـوند  

از علـل اصـلی بـه وجـود آمـدن       ها همواره یادآوري شود در سالن تئاتر هسـتند،  و به آن

اثـر  » ي گچـی قفقـازي   دایـره «الزم به یادآوري اسـت،  . شد» بلک باکس«ي آزاد  صحنه

  .است» برتولت برشت«

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

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه - 108

  )هاي سینمایی سبک(

ـ ««ي  ساخته »بانی و کالید« ثر از أحـس و حـال و هـوا متـ    نـه تنهـا از نظـر    » نآرتور پِ

 هبـود  »ژان لوك گـدار «ي  ساخته »از نفس افتاده«هاي موج نویی فرانسوي به ویژه  فیلم

   .هاي موج نویی در آن آشکار بودثیر فیلمأبلکه از نظر ریتم تند و تدوین نماها نیز ت

فـرم خـود را   تکه دارنـد و    تکه از نظر روایت، ساختاري آزاد و غالباً »آرتور پن«هاي  فیلم

پـردازي   بیشتر به تدوین دینامیک مـدیون هسـتند تـا پیـروي از قـوانین کالسـیک درام      

کـه   هـاي او چـه در ژانـر گانگسـتري و چـه وسـترن، بـیش از آن        فیلم. سینماي هالیوود

رو و  هـاي تـک   شخصـیت . گذارنـد ها را زیـر پـا مـی    قراردادهاي ژانر را به کار بگیرند، آن

هـاي   ایسـتند، از مشخصـه   هـاي اجتمـاعی مـی    ل قانون و سیسـتم گر که در مقاب عصیان

 .است »آرتور پن«سینماي 
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 از«که سینماي اروپا، کاراکترهـاي ضـد قهرمـانش را بـا      شددر عصري ساخته  این فیلم

ژان پیر « ي ساخته» سامورایی«و  »ژول داسن«اثر  »ریفی فی«، »گدار«ي »نفس افتاده

بیگانه  دخو هاي از ، شخصیت»ویسکونتی«و  »آنتونیونی«، به دنیا معرفی کرده و »ملویل

مریکــا نیــز در حــال آســینماي  در ایــن دوره، .انــد هــاي خــود تصــویر کــرده را در فــیلم

گیـرد   اش فاصله مـی  کارانه هاي کالسیک و محافظه ها و روایت اندازي است و از فرم پوست

  .رود و به سمت رادیکال شدن می

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه - 109

  )هاي سینمایی سبک(

هـاي مشـابه در   از خصوصیات بسیار مهم میزانسن اکسپرسیونیستی، همنشینی شکل

  . بندي تصویر استترکیب

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 110

  )33ي  نه، صفحهاصول و مبانی طراحی صح(

محـدود بـودن از جانـب پشـت اسـت کـه       ) سـویه سـه (ي هاللـی  از خصوصیات صـحنه 

ي میدانی، دست طراح بـازتر اسـت و    تماشاچی از سه طرف، دید دارد و نسبت به صحنه

ولـی وقتـی بـه جلـوي صـحنه      . تواند در قسمت انتهایی از دکور مرتفع استفاده کنـد  می

  .انی استي میدرسد به همان شکل صحنه می

  

  خالقیت موسیقی

 )سهیل رفیعیان(  »3«ي گزینه - 111

  )فواصل غربی(

  .پنجم درست است» فا«و » بمل سی «ي میان دو نت  فاصله

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

 )95 -خارج از کشور(  »2«ي گزینه - 112

  )تاریخ موسیقی ایران(

شـکوفا   يالدیم 1750تا  1600 يها سال انیم يا ، در دورهیقیسبک باروك در موس

-1640( نیبـاروك آغـاز  : شده اسـت  میتقس یفرع ي باروك به سه دوره ي دوره. شد

آهنگسـازان   ).1680-1750( یانیـ و باروك پا) 1640 -1680( یانی، باروك م)1600

فونیک که شاخص موسـیقی رنسـانس    باروك آغازین بافت هوموفونیک را بر بافت پلی

ها بر این باور بودند که کالم با به کارگیري فقـط یـک ملـودي     نآ. ترجیح دادند ،بود

  .تر بیابد تواند وضوحی بیش اصلی که آکوردهایی آن را همراهی کند می

هاي متفاوت آن  وقفه گسترش یافته، آشکارشده و جنبه در موسیقی باروك ملودي بی

ه دار، اغلـب از یـک سـکانس ملودیـک سرچشـم      این حرکـت جهـت  . شود گشوده می

تـر   تـر یـا بـم    هاي صوتی زیر موسیقایی در سطح ي گیرد، که تکرار پیاپی یک ایده می

کاري و تزئینی دارند و سرایش یـا   هاي باروك کیفیتی پر ریزه بسیاري از ملودي. است

کـه حسـی متـوازن و     ملـودي بـاروك پـیش از آن   . ها آسان نیسـت  به یاد سپردن آن

  .آورد ویایی ریتمیک پدید میحسی از گسترش و پ ،کند ءمتقارن القا

موسیقی باروك، همگام با پیوستگی ریتم و ملودي از پیوسـتگی دینامیـک نیـز برخـوردار     

تغییـر دینامیـک،   . شـود  است، به بیان دیگر، حجم صوتی براي مدتی ثابت نگه داشته مـی 

  . ی دینامیک از سطحی به سطح دیگر منتقل شده باشدیناگهانی و چنان است که گو

  (Terraced dynamics)اي غییر و تبدیل میان قوي و ضعیف، دینامیک پلهاین ت

کرشـندو پدیـد    دگرگونی تدریجی دینامیک کـه بـا کرشـندو و دي   . نامیده شده است

  .هاي شاخص موسیقی باروك نیست آید از ویژگی می

هاي اصلی اپـرا هسـتند، در دوره بـاروك رواج     چنین رسیتاتیف و آریا که از بخش هم

هـاي   قسمت اصلی اپراست و خواننده در آن با آرایش (Aria) آریا .تري داشتند بیش

 .دارد آوازي، قدرت و مهارتش را ابراز می

زي است و غالباً پیش از آریا آوا ي نوعی از فن بیان و مکالمه (Recitatif) رسیتاتیف

  .گیرد قرار می

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

 )مهیار طهماسبی(  »4«ي گزینه - 113

  )تاریخ موسیقی ایران(

، )ملقـب بـه معلـم ثـانی    (» ابونصـر فـارابی  «هاي یاد شده، به ترتیب متعلق بـه   کتاب

  . هستند» فرصت شیرازي«و » الدین ارموي صفی«

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

 )فر همایون آرام(  »2«ي گزینه - 114

  )تاریخ موسیقی ایران(

ابـوالفرج  «اسـت، توسـط   » دانـان  حکایـاتی در بـاب موسـیقی   «کتاب که شـامل  این 

  .نوشته شده است» اصفهانی
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  )هومان کورایی(  »2«ي زینهگ - 115

  )تاریخ موسیقی ایران(

  :هاي زیر اشاره کرد توان به نام  می» ساسانی«دانان عصر  از موسیقی

ی، کوســان نــواگر، ، آزادوار چنگــ)رامــین(، نکیســا، بامشــاد، رامتــین )فهلبــد(باربــد 

  .گر و آزاده سرکش، خارکش، کاسه

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

  )آرش آقایی(  »4«ي گزینه - 116

  )سازشناسی ایرانی(

که در این دستگاه نت فا پر کاربردترین نت و نت خاتمه است، کـوك جفـت    به علت این

   .شود سیم میانی ساز نیز فا کوك می

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

  )دریا معتقدي(  »1«ي زینهگ - 117

  )تاریخ موسیقی غرب(

هـا و   هایی بودند که متون مقدس التین با آن سرودهاي گریگوریایی، مجموعه ملودي

این سرودها بافتی مونوفونیک دارند و منسـوب بـه   . شد بدون همراهی ساز خوانده می

باشـند، ریـتم ایـن سـرودها از وزن      مـی ) ري کبیرملقب به گریگو(پاپ گریگوري اول 

هـا کیفیتـی کـم و بـیش      کنـد و ایـن جریـان آزاد ریـتم بـه آن      خاصی پیـروي نمـی  

هـاي بـر جـاي مانـده از ایـن       نوشـته  ترین دسـت  قدمت کهن. بخشد سرایانه می بداهه

 . رسد ي نهم میالدي می سرودها به سده

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

  )دریا معتقدي(  »3«ي گزینه - 118

  )تاریخ موسیقی غرب(

هایدن را پدر سـمفونی و  . از نخستین آهنگسازان بزرگ کالسیک بود» یوزف هایدن«

ابداع سمفونی کار او نیست اما او این فرم را معرفی کرده و به . نامند کوارتت زهی می

تـوان بـه    هـا مـی   آنسمفونی ساخته که از مشهورترین  104وي . تکامل رسانده است

، غـرش طبـل، وداع، مجموعـه    )101(، سـاعت  )100(هاي شگفتی، نظـامی   سمفونی

  هـاي لنـدن و سـمفونی    هـاي سـالومون یـا سـمفونی     دوازده سمفونی به نام سمفونی

  . آکسفورد اشاره کرد

  )زاده بهرنگ حسین(  »2«ي گزینه - 119

  )تاریخ موسیقی ایران(

ي  نامـه  دانـش «و » النجـات «هـاي   مؤلف کتابدان،  ابوعلی سینا، دانشمند و موسیقی

نیـز بـه   » الشـفاء «همچنـین بخشـی از کتـاب عظـیم او     . در این زمینه است» عالیی

 .زبان فارسی موسیقی است ي عالیی اولین منبع به نامه دانش. موسیقی پرداخته است

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

 )95 -خارج از کشور(  »4«ي گزینه - 120

  )سازشناسی ایرانی -74ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

 بـه  و دارد نام »ساز« شود می دیده آذربایجان هاي عاشیق دست در امروزه که سازي

 هـاي  عاشـیق  اجداد(قدیم  يها اوزان که سازي ظاهراً .است معروف عاشیقی نیز ساز

 سـاز  ایـن  اصـلی  تمرکـز . است داشته نام »چگور« یا» قوپوز«اند  نواخته می) کنونی

 يهـا  اسـتان  در امـا  اسـت،  جمهوري آذربایجان و غربی و شرقی آذربایجان در اگرچه

 از سـاز عاشـیقی   .دارد توجـه  قابـل  حضـوري  نیـز  قـزوین  و همدان زنجان، اردبیل،

 شود می نواخته مضراب با که است مقید) اي زخمه(مضرابی  زهی سازهاي ي خانواده

  .گیرد می قرار مضرابی هاي )کوردوفون(صدا زِه گروه در سازها بندي در رده و

هاسـت پـنج گـروه را     بندي علمی سازها که مبتنی بر چگونگی ایجاد صدا در آن گروه

هـا یـک سـیم     کـه در آن  (Chordophones)سـازهاي کوردوفـون   : شود شامل می

ــد صــدا اســت  ــروه -کشــیده مول ــروه» زهــی«گ ــون   در گ ــا؛ ســازهاي اروف ــدي م بن

(Aerophones) ها ستونی از هواست مولد صداي آن که .  

کـه   (Idiophones)؛ سـازهاي ایـدئوفون   »بادي برنجی«و » بادي چوبی«هاي  گروه

 -ي آن سـنج، گانـگ و نـاقوس اسـت     ساز مولد صداست، که نمونـه  ي هي سازند ماده

ها  که در آن (Membraphones)؛ سازهاي ممبرافون »کوبه اي«اي از سازهاي  رده

اي از  رده-هـاي متـداول   ا نوعی غشا مولد صداست، مانند انواع طبـل پوستی کشیده ی

هـا بـه    کـه صـدا در آن   (Electrophones)؛ سازهاي الکتروفون »اي کوبه«سازهاي 

  .بندي ما در گروه» الکترونیک«گروه   آید هاي الکتریکی یا الکترونیکی پدید می روش

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

  )زاده بهرنگ حسین(  »4«ي زینهگ - 121

  )تاریخ موسیقی غرب(
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و » اي برنامه«ي  اي است از قطعات کوتاه که در کنار هم یک مجموعه این اثر، سلسله

این اثر شرح بازدید موسورگسکی اسـت از نمایشـگاهی از آثـار    . سازند می» توصیفی«

ــان « ــور هارتم ــت وي»ویکت ــده . ، دوس ــه دربردارن ــه   مجموع ــدادي قطع ــه ي تع ک

بنـد معـروف اسـت     ي هرکدام یک اثر تصویري از هارتمان و یک ترجیع کننده توصیف

که در بین این قطعات به اشـکال مختلـف   ) Promenade(» زنان قدم«تحت عنوان 

این اثر در ابتدا براي پیانو نوشته شد، گو این کـه موسورگسـکی قصـد    . شود تکرار می

چنـدي بعـد،   . یچ وقت به آن اقـدام نکـرد  تنظیم کردن آن براي ارکستر داشته، اما ه

آهنگساز فرانسوي آن را به توفیق ارکستره کرد و این اثـر را بـیش از   » موریس راول«

  .پیش جاودان ساخت

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

  )نوید ایزدگشسب(  »2«ي گزینه - 122

  )72ي  سازشناسی ایرانی، صفحه -سازشناسی موسیقی ایرانی(

سـال پـیش از پاکسـتان بـه      50در اصل یک ساز بلوچی نیست و در حدود » بینجو«

  .بلوچستان ایران مهاجرت کرده است

مقیـد اسـت کـه بـا مضـراب      ) اي زخمـه (مضـرابی   ي سازهاي زهی این ساز از خانواده

بینجو . گیرد صداهاي مضرابی قرار می بندي سازها در گروه زه شود و در رده نواخته می

هـا   مضرابی مقید است، اما انگشتان دست نوازنده با وترها و پـرده  ک ساز زهیاگرچه ی

. گیـرد  هاي فلزي صورت مـی  ها و تیغه ها یا شصتی یابد و این عمل با دکمه تماس نمی

هـا در زیـر دسـت چـپ نوازنـده تقریبـاً ماننـد وضـعیت          وضعیت قرار گـرفتن دکمـه  

  . هاي پیانو است کالویه

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

 )زاده بهرنگ حسین(  »4«ي گزینه - 123

  )شناسی فرم(

، پس از ارائه شدن راه به بخشی )A(یک بخش اصلی ) ternary(قسمتی  در فرم سه

  .گردد برد و به بخش اصلی بازمی می) B(فرعی 

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

 )زاده بهرنگ حسین(  »4«ي گزینه - 124

  )شناسی فرم(

یک تم پس از ارائه شدن ) تم و واریاسیون، پاساکالیا، شاکون(هاي واریاسیونی  در فرم

ها اجرا  وار این واریاسیون صورتی سلسله گیرد و به بارها مورد تغییر و دگرگونی قرار می

ها سـکوت   اند و گاه بین آن دیگر متصل ها کامالً به یک گاهی این واریاسیون. شوند می

  .ها را دارد ش وصل آننق

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

 )امیررضا نصیري(  »2«ي گزینه - 125

  )سازشناسی ایرانی -128ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

صـداهاي   ساختمان قاوال جدید، جـز در چنـد مـورد زیـر، تفـاوت بـارزي بـا پوسـت        

  :اش در نواحی دیگر ندارد خانواده هم

  . تر است اش کوچک خانواده با بسیاري از سازهاي همدر مقایسه  -

  . خانواده در نواحی دیگر است تر از قاب سازهاي هم ي آن ضخیم قاب یا بدنه -

ندارنـد و از کنـار هـم قـرار گـرفتن        ي یکپارچـه  هـا قـاب یـا بدنـه     بسیاري از قاوال -

  . هاي متعدد چوب ساخته شده است قطعه

هـاي اجرایـی آن در مقایسـه بـا سـازهاي       کنیـک صـدایی چـاالك اسـت و ت    پوست -

  . تر است تر و پیچیده خانواده از همه مشکل هم

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

 )امیررضا نصیري(  »2«ي گزینه - 126

  )سازشناسی ایرانی(

هاي سـاختاري نسـبتاً    هاي متداول در نواحی مختلف ایران در مجموع ویژگی کمانچه

کـار رفتـه در    نظـر از انـدازه یـا جـنس و مـواد بـه       ارند و تفاوتشـان صـرف  مشترکی د

توان  ي طنینی است که می تر مربوط به شکل و ساختمان کاسه ها، بیش ساختمان آن

  :آن را در دو ساختار کلی تفکیک و تعریف کرد

هـاي متـداول در لرسـتان، کرمانشـاه، چهارمحـال و       کمانچه: باز هاي پشت کاسه) الف

ي طنینـی   کاسـه ) استان سمنان(و دامغان ) استان گلستان(ي کتول  ري منطقهبختیا

تـر، شـدیدتر و تـا حـدودي تیزتـر و       ها شفاف باز دارند و صداي این نوع کمانچه پشت

  . نافذتر است

ي  بسـته در شـمال خراسـان، منطقـه     هـاي پشـت   کمانچـه : هاي پشت بسته کاسه) ب

ن، طالقـان، گـیالن، آذربایجـان شـرقی و     نشین استان گلستان، شرق مازنـدرا  ترکمن

  هـاي  ها در مقایسه بـا کمانچـه   صداي این نوع کمانچه. غربی و فارس متداول هستند

  . تر است تر و تودماغی تر، نرم باز، گرفته پشت
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 )امیررضا نصیري(  »3«ي گزینه - 127

  )سازشناسی ایرانی(

ف اسـت کـه بـا    مضـاع ) یک طرف بسته(ي  صداهاي یک طرفه از پوست» دسرکوتن«

صداي مناطق مرکزي مازنـدران   ترین پوست این ساز را که مهم. شود چوب نواخته می

  . نوازند است همراه با سرنا می

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

  )دریا معتقدي(  »4«ي گزینه - 128

  )شناسی فرم(

به معنی -) sonare( »سوناره«ي التین  در لغت برگرفته از واژه) sonate(» سونات«

بـه معنـی   ) cantare(» کانتـاره «در حقیقت این واژه در مقابل . است -»صدا دادن«

هـا آواز   پس بی جهت نیست اگر در اغلب سونات. رفته است به کار می» آواز خواندن«

  .شود حال که در اصطالح به فرم مشخصی از توالی موسیقیایی اطالق می. جایی ندارد

و » اسـتحکام «گیرید که هر فرم احتیاج به  هنرهاي تجسمی فرا میطور که در  همان

فـرم سـونات بـه    . ها را داشته باشد دارد فرم موسیقیایی نیز باید این ویژگی» تعادل«

هاي موسـیقیایی اسـت کـه ایـن دو ویژگـی را بـه        ترین فرم این دلیل یکی از محبوب

فوق ویژگی دیگري نیز داشته اما فرم موسیقیایی باید عالوه بر مشخصات . کمال دارد

هاي نمایشی و بـر خـالف هنرهـاي تجسـمی      دانیم موسیقی مانند هنر همه می. باشد

هنري جاري است و غیرممکن است کل آن را در یک نظر ببینیم، پس فـرم آن نیـاز   

به عاملی دارد که جذابیت را به نحوي فراهم آورد کـه شـنونده موسـیقی را تـا انتهـا      

سونات هم ایـن ویژگـی را بهتـر از هـر     . نیز احتیاج دارد» تعلیق«گوش دهد، پس به 

  .فرمی در موسیقی دارد

  :رسیم اگر هم بخواهیم ساختار آن را بیان کنیم به توالی زیر می

. شـوند  ارائـه مـی  ) Bو  A(در ایـن قسـمت دو تـم اصـلی     ): اکسپوزیسـیون (ارائه . 1

 :اند از هاي آن عبارت بخش

  )همان آکورد دو ماژور(ي اصلی  در تنالیته) A(ي تم اول  ارائه) الف

ي نمایـان را دارد و اصـطالحاً    ي گـذر بـه تنالیتـه    قسمت میانی یا پل که وظیفـه ) ب

  .کند مدوالسیون می

و تثبیـت آن  ) همان آکـورد سـل مـاژور   (ي نمایان  در تنالیته) B(ي تم دوم  ارائه) ج

  .تنالیته در ذهن مخاطب

شـوند،   آمیزند، خرد می ها به هم می در این قسمت تم: )دولپمان(بسط و گسترش . 2

ها نیز در این قسمت به  مدوالسیون. شوند شوند و دوباره با هم ترکیب می پرداخت می

 .رسند اوج خود می

در این قسمت دو تم اصلی ): رکاپیتوالسیون یا رِاکسپوزیسیون یا رپریز(ي مجدد  ارائه. 3

افتـد؛ یعنـی بـه     ن اتفاقی که در باال شرح داده شد میدر این قسمت هما. شوند تکرار می

 :اند از آن عبارت. رسد گردیم و همان کشش به سرانجام می ي اصلی برمی تنالیته

  ي اصلی در تنالیته) A(ي تم اول  ارائه) الف

ي اصـلی   رود و در تنالیتـه  ي دیگري نمـی  قسمت میانی یا پل که دیگر به تنالیته) ب

  )ردو ماژو(ماند  می

همان طور که گفته شد در نمایش مجـدد  . ي اصلی در تنالیته) B(ي تم دوم  ارائه) ج

  .شویم گردیم و دیگر از آن خارج نمی به تنیک بازمی

الزم به ذکر اسـت کـه   . شود ها می ي کوچکی به تم در این قسمت اکثرا اشاره: کُدا. 4

تـر بـه طـول     بـیش این قسمت بسیار کوتاه و خالصه است و گـاهی یکـی دو میـزان    

 .انجامد نمی

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

 )امیررضا نصیري(  »2«ي گزینه - 129

  )6ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

نوعی نوازندگی در سطح استادان است، به این ترتیب که بـدون زخمـه   » کاري پنجه«

مانـد و انگشـت    ها، انگشت دست راست بر سیمی ثابت مـی  زدن با دست چپ بر سیم

هایی ایجـاد   آورد و به همین ترتیب نغمه بعدي سیم را به صورت کندن به صدا در می

گوینـد کـه    بـه نـوعی نوازنـدگی مـی    » پیتزیکـاتو «یا در اصطالح » گرفته«. شوند می

هاي بعـدي همـان دسـت     بالفاصله بعد از آخرین صدا، طنین آن با انگشت یا انگشت

طالحی است که براي نوازندگی بر روي نقاره به منظور نیز اص» پوش«. شود گرفته می

شـود   اي با مضراب زده می گاهی نیز زخمه. رود کار می تر به تر و پخته ایجاد صداي نرم

و ) آرپـژ (خـراش  . نوازنـد  اي کوتـاه مـی   هاي دست چپ زخمـه  و در طنین آن انگشت

ها بـر روي سـیم    نت صدایی نیز در تار قابل اجرا هستند و اجراي آکوردهاي دو یا سه

  . بم با انگشت شست دست راست نیز ممکن است

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

  )احمد رضایی(  »4«ي زینهگ - 130

  )تاریخ موسیقی غرب -64ي  ، صفحه2شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک (
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از  آغـازین اسـت و  » سیسـم  رمـانتی «سـازان بـزرگ    از آهنـگ » کارل ماریا فون وبر«

توان  از آثار وي می. ي نوزدهم است ها در تکامل اپراي آلمانی سده ترین شخصیت مهم

آن با یک دونوازي بسیار ) مقدمه(اوورتور . اشاره کرد» )تیرانداز(فرایشوتس «به اپراي 

  .شود ها شروع می معروف از هورن

آغازین   »سمسی رمانتی«سازان اپرانویس ایتالیایی سبک  از آهنگ» جواکینو روسینی«

» موتزارت ایتالیا«او را » موتزارت«به دلیل شباهت آثارش به سبک . آید به حساب می

ي  نامـه  بر اسـاس نمـایش  (» گر شهر سویل آرایش«توان به  از آثار او می. اند نیز نامیده

بـر  (» اتللـو «و   »سـیندرال «، )ي شـیلر  نامـه  بر اساس نمـایش (» ویلیام تل«، )بومارشه

نـوازي   تـک » گر شـهر سـویل   آرایش«در اپراي . نام برد) ي شکسپیر نامه اساس نمایش

حـال و هـواي موسـیقی    » فریـژین «وجود دارد و کـاربرد مـد   » گیتار«موفقی از ساز 

  .کند اسپانیا را القاء می

. ي نـوزدهم دانسـت   توان یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان سده را می» ریچارد واگنر«

توان بـه   از ابداعات وي می. وجود آورد رهاي دراماتیک بهوي تحولی در موسیقی و هن

تـوان بـه    تـرین آثـار وي مـی    از مهم. اشاره کرد» توباي واگنر«و ساز » الیت موتیف«

» پارسـیفال «، »تانهـاوزر «، »لـوهنگرین «، »ي نیبلونـگ  حلقه«، »تریستان و ایزولده«

» تریستان و ایزولده«ر اپراي وي د. اشاره کرد» سرا نورنبرگ استادان ترانه«و ) ناتمام(

نویسد و این ساز کـه تـا آن موقـع در     می» کرآنگله«نوازي طوالنی براي ساز  یک تک

  .یابد آلمان فراموش شده بود حیاتی تازه می

ي بیستم، راه واگنر را پیش گرفت و  ساز آلمانی اویل سده ، آهنگ»ریچارد اشتراوس«

چنین «، »مرگ و دگرگونی«هاي  سمفونی پوئم توان به از آثار وي می. به تکامل رساند

و » سمفونی خانگی«، »تیل اولنشپیگل«،  »دن کیشوت«، »دن ژوان«، »گفت زرتشت

ي  شـوالیه «و » الکتـرا «، )بر اساس متنی از اسکار وایلد(» سالومه«، اپراهاي »مکبث«

  .اشاره کرد» گل سرخ

  

 خواص مواد

  

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه - 131

  )شیشه(

Al)»آلومین«و » آهک« O )2 بـه خمیـر شیشـه اضـافه     » پایدارکننده«، به عنوان 3

  .شوند می

  .شود استفاده می» دولومیت«یا از » کربنات کلسیم«براي تأمین آهک، از 

هـا  »آلومینوسیلیکات«و » سیانیت نفلین«ها، »فلدسپار«ي آلومین،  کننده منابع تأمین

  .هستند) مانند رس(

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 132

  )شیشه(

در روش ذرات . گـردد  براي رنگی کردن شیشه از اکسید فلزات واسـطه اسـتفاده مـی   

کلوییــدي یــا رنــگ تــأخیري، رنــگ داخــل شیشــه رســوب کــرده و در روش ذرات  

اکسـید سـلنیم بـه    . گردد استفاده می» سلنیم«ده مانند  میکروسکوپی از عناصر رنگ

  .ي چراغ راهنما کاربرد دارد دهد که در شیشه شیشه رنگ قرمز می

  .گردد ي بنفش می اکسید منگنز باعث ایجاد شیشه: »2«ي  گزینه

 .در ایجاد رنگ الجوردي در شیشه نقش دارد» کبالت«: »4«ي  گزینه

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

 )سعید کمالو(  »  2«ي گزینه - 133

  )شیشه -131ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(

به دلیل این که سیلیس و آهک مقدار کمـی آهـن دارنـد، درکـوره، سـیلیکات آهـن       

چه ساخت  چنان. شود دهند و همین ماده باعث سبز شدن رنگ شیشه می تشکیل می

و  ي سیلیسـی  رنگ مورد نظر باشد، باید آهـن اکسـید موجـود در ماسـه     ي بی شیشه

 .سنگ آهک را از آن جدا نمود

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

  

  )سعید کمالو(  »4«ي گزینه - 134

  )صنایع دستی -49ي  آشنایی با صنایع دستی ایران، صفحه(

  هاي نیمه قیمتی سنگ: »1«ي  گزینه

  هاي قیمتی سنگ: »2«ي  گزینه

  هاي ساختمانی سنگ: »3«ي  گزینه

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

  )الهام احمدپور(  »3«ي گزینه - 135

  )شیمی چاپ -247ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  :هاي چاپ سیلک اسکرین انواع مرکب

هـاي مصـنوعی ماننـد     براي چاپ روي موادي از جـنس پالسـتیک  : هاي وینیل مرکب

P.V.C هستند.  
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سـطوح مختلـف آکریلیکـی اسـتفاده     هـا بـر روي    از این مرکـب : هاي آکریلیک مرکب

  .شود می

  .شوند بر روي کاغذ استفاده می: هاي سلولزیک مرکب

. شـوند  شوند و براي چاپ کارهاي هنري استفاده می در آب حل می: هاي تامپرا مرکب

هـاي   شوند و نیـاز بـه حـالل    ها آسان است، به راحتی با آب تمیز می کار با این مرکب

  . خاصی ندارند

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 136

  )صنایع دستی(

ــع شهرســتان» کلپورگــان«: »1«ي  گزینــه سیســتان و  در ســراوان روســتایی از تواب

چه توجه جهانیان را به سفال کلپورگان جلب کرده، ساخت سفال  آن .است بلوچستان

هـاي   هـا بـا روش   اي که تمـام سـفالینه   گونه به ؛بدون استفاده از چرخ سفالگري است

هـا لعـاب بـه کـار      در این سـفالینه . شود می ساختهسنتی ابتدایی و توسط زنان بلوچ 

این سـنگ در   .شود استفاده می» تیتوك«ین و نقاشی از سنگ ئرود بلکه براي تز نمی

ي یـا  ا رنـگ آن معمـوالً قهـوه    د،شو تپه آچار در کهوران مهرستان یافت می ي منطقه

  .اي است قهوه ،آید و رنگی که از آن به دست می بودهسیاه 

هـاي   هاي سفال کلپورگان کامالً هندسی اسـت و نقـش   ها و نقش طرح: »2«ي  گزینه

ها با نمادهاي تجریـدي اسـت کـه از     ینات روي سفالینهئتز کند؛ را تداعی میباستانی 

 ایی است که ازه قوش سفالو اغلب نمادها شبیه به نمنتقل شده نسلی به نسل دیگر 

  .اند به دست آمده تاریخی ي آغاز دوره

زنـان و بـه    ي تمام مراحل ظریف سفالگري به وسیله ،در ساخت سفال: »4«ي  گزینه

مردان فقط کارهایی مثـل حمـل خـاك رس از    ؛ گیرد روش سنتی و دستی انجام می

گل و پخـتن سـفال    معدن مسکوتان واقع در دو تا سه کیلومتري کارگاه، آماده کردن

  .دهند را انجام می

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

  )93 -سراسري (  » 3«ي گزینه - 137

  )صنایع دستی(

یـا قلیـا،   ) پـودر گیـاه اشـنون   ( اي رنگ از کربنات سـدیم  هاي فیروزه مهره ي در تهیه

  .شود بهره گرفته می) سریش( سیلیس و چسب گیاهی

  )شهریاري فرناز(  »3«ي گزینه - 138

  )صنایع دستی(

  . هاي مواد مصنوعی است از انواع آرایه: دوزي منجوق

کشـی و   دوزي از انـواع نـخ   ها و سـکمه  دوزي از انواع رودوزي دوزي بلوچ و قالب سوزن

  . رودوزي است

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

 )سعید کمالو(  » 3«ي گزینه - 139

  )شیشه -132و  130هاي   حهشناخت مواد و مصالح، صف(

  .ي مایع و روان است به روش ریختن، نیاز به شیشه  در شکل دادن به شیشه

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

 )زهره حسینی(  »  1«ي گزینه - 140

  )صنایع دستی(

شـود و داراي ضـخامتی بـین     ي شیري تهیه می چرم گوساله یا ناگو از پوست گوساله

  . متر است میلی 2تا  2/1

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

 )زهره حسینی(  »  4«ي گزینه - 141

  )شیشه(

ي شیشـه   دهنـد، باعـث تقلیـل ویسـکوزیته     ها انبساط حرارتـی را کـاهش مـی    بورات

سـازي،   هـاي سـودا، آهـک، سـیلیس مخصـوص بطـري       شوند و در تولیـد شیشـه   می

اي، لـوازم پزشـکی و    زخانه، تولید الیـاف شیشـه  هاي بوروسیلیکاتی ظروف آشپ شیشه

  . شوند عدسی عینک مصرف می

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

 )سعید کمالو(  »2«ي گزینه - 142

  )صنایع دستی -85ي  آشنایی با صنایع دستی ایران، صفحه(

  .دستی، داري و دستگاهی: اند از هاي بافندگی سنتی عبارت روش

ي بدون گره است که با گذراندن تار و پودهاي  ي دست بافته ، نوعی پارچهزري: توجه

بـافی   الي یکدیگر بـا اسـتفاده از دسـتگاه زري    ابریشمی رنگارنگ و نخ گالبتون از البه

  .شود بافته می... ي پوشاك، پرده و  براي تهیه
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 )زهره حسینی(  »  1«ي گزینه - 143

  )شیشه(

ی شیشه، مقداري پتاسیم و سـرب بـه آن اضـافه    براي باال بردن میزان مقاومت و چقرمگ

هاي کشویی  ي آبدیده را براي ساخت درب به سبب داشتن مقاومت باال، شیشه. کنند می

  . برند کار می و آویزان به

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

  )مینا دامغانیان(  »  4«ي گزینه - 144

  )شیشه(

شـده بـا    هـاي مقـاوم   شیشـه  تولیـد ، فایبرگالس در ساخت» آلومینوسیلیکات«ي  شیشه

  .کاربرد دارد هاي هالوژن و حباب المپ) …قایق، چوب ماهیگیري و (پالستیک 

، بسیار سخت و بوده ي انبساط گرمایی بسیار پایینداراي سیلیسی  شیشه: »1«ي  گزینه

تـرین در   و مقـاوم ) سـانتیگراد  ي درجـه  1500تا  1000( بوده پایدار در برابر دماهاي باال

هـاي   لوله: این شیشه مناسب کار در دماهاي باال است مانند. است برابر سرد و گرم شدن

  .… و) ذوب فلزات(هاي آهنگري  کوره، بوته

پـذیرد و بهتـرین گزینـه بـراي      به آسانی شکل میي آهک سوددار  شیشه: »2«ي  گزینه

تـا   500( دارد انبساط گرمایی باال و پایداري کمـی در برابـر گرمـا   . پنجره است ي هشیش

اي، حبـاب روشـنایی    هـاي شیشـه   در پنجره، ظـرف  آن کاربرد). سانتیگراد ي درجه 600

  .است… میز و ي انند شیشهلوازم دکوري موجود در خانه م ي هو شیش) المپ(

هــاي  در خــطاســت کــه  اي بســیار شــفاف شیشــهي اکســیدي،  شیشــه: »3«ي  گزینــه

  .گیرد مورد استفاده قرار می فیبر نوري ي هشبک

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

  )سعید کمالو(  »1«ي گزینه - 145

  )صنایع دستی - 28ي  کتاب آشنایی با صنایع دستی ایران، صفحه(

  .است» تشعیر«گر  عبارت داده شده، بیان

  :ها تشریح سایر گزینه

هـا و   گیـري ظریـف انـواع طـرح     آمیزي، طالاندازي، پرداخت و قلم طراحی، رنگ: تذهیب

  .ها و سطوح مختلف ی و هندسی براي تزیین کنارهنقوش گیاه

ترسیم انواع نقش و نگارهاي خیـالی بـه صـورت خطـی در موضـوعات و      : طراحی سنتی

  .صنایع دستی هاي مختلف براي به کارگیري در انواع آثار ترکیب

ها و نقـوش سـنتی بـا     گیري انواع طرح آمیزي، پرداخت و قلم طراحی، رنگ: نگارگري

  .هاي مستقل و کاربردي تلف براي ایجاد نگارههاي مخ موضوع

  )92 -سراسري (  »  4«ي گزینه - 146

  )شیشه(

برخی از مواد معدنی موجود در ساخت شیشه در اثر حـرارت کـوره کلسـینه شـده و     

ها در مذاب شیشه بـاقی   این حباب. کنند یا بخار آب آزاد می CO2گازهایی از قبیل

ي  عـالوه بـر ایـن اسـتفاده    . شوند یت باعث کدر یا مات شدن شیشه میمانده و در نها

  .تواند به مرور زمان باعث کدر و مات شدن شیشه شود زیاد از مواد قلیایی نیز می

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 147

  )دستی صنایع -223ي  آشنایی با صنایع دستی ایران، صفحه(

است که به تناسب طرح براي هر یک از  زالزالک قالب قلمکار از جنس چوب گالبی یا

به ایـن مجموعـه   (شود  هاي متفاوت ساخته می هاي آن یک قالب با برجستگی قسمت

  ).گویند می» زنجیره«قالب، یک 

و  هسـتند  تـر  هـا محکـم   نسبت به سایر چـوب  ها این است که علت انتخاب این چوب

قالب را بعد از آماده شدن بـا پیـه    در این چاپ. تري دارند پذیري بیش انعطافقابلیت 

 ،براي چاپ یک شکل چهار رنگ. کنند تا چوب خشک نشود و ترك برندارد چرب می

  .دگیر و مورد استفاده قرار می شده طور مجزا تهیه هچهار قالب ب

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

 )زهره حسینی(  »  1«ي گزینه - 148

  )صنایع دستی(

قـرار  » سولفید سدیم و آهک یا سولفید آرسنیک و آهک«پوست را مدتی در محلول 

را جدا کردنـد آن را در محلـول اسـید الکتیـک و       دهند و سپس وقتی موهاي آن می

  . دهند تا آهک آن را از بین ببرند سولفیت سدیم و امالح آمونیم قرار می بی

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه - 149

  )فلزات و نافلزات(

   .پالتین، فلزي سنگین با مقاومت الکتریکی پایین و مقاومت باال در برابر خوردگی است

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

 )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 150

  )صنایع دستی -317ي  صفحه کتاب سبز خواص مواد،(

هـا را در   بایـد چنـد روز آن   ،هاي مورد مصرف معرق چـوب  سازي استخوان براي آماده

الزم به یادآوري است، محصـول  . ها گرفته شود گذاشت تا چربی روي آن  »آب آهک«

  .استرریزي و پرداخت نهایی کرد کاري، پلی نهایی معرق را باید رنگ

www.konkur.in

forum.konkur.in
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