
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

 ):به ترتيب حروف الفبا( اختصاصي دروس طراحان
  

  نام طراحان  نام درس
  عليرضا آزاد، مينا دامغانيان، احمد رضايي، ارغوان عبدالملكي، نويد ميرصادقي  درك عمومي هنر

  و فيزيك درك عمومي رياضي
 باد، دري، اميرمحمد رضازاده، رامين شاهاصفهاني، محمدحسن حي اميرحسين ابومحبوب، بابك اسالمي، سارا حسني

  حسن نساريزاده،  محمدعلي مرتضوي، رحمت مشيدي، مهدي ميراب
  زاده، فراز قضات، مهرنوش گلدوست، حميدرضا مظاهري محمدامين اميريان، فرهاد باقري، پگاه عبداله  ترسيم فني

  مغانيان، احمد رضايي، شيدا نجفيساماني، مينا دا عليرضا آزاد، هادي باقر  خالقيت تصويري و تجسمي
  عليرضا آزاد، مينا دامغانيان، ارغوان عبدالملكي، مونا محمدياري، محمد معتمد  خالقيت نمايشي

  خالقيت موسيقي
 زاده، احمد رضايي، نريمان سحابي، پارسا فردوسي، بابك كوهستاني، دريا معتقدي، آرش آقايي، بهرنگ حسين

  اميررضا نصيريمونا منوچهري، 
  محمدرضا اميري، زهره حسيني، مينا دامغانيان، سعيد كمالو، برسام نعمتي  خواص مواد

  

  گروه فني و توليد
  
  
  

  شهره جعفري گروه هنـرمدير
  معصومه نوري آرايياي و صفحه امور رايانه

 رقيه محبي مسئول دفترچه
سوران نعيمي ناظر چاپ
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  ).اند مطرح شده دیگرهاي  دار از مباحث آزمون سؤاالت ستاره(             
  

  درك عمومی هنر

  

 کدام است؟» مارك روتکو«ترین آثار  ویژگی شاخص - 1

  اي نقاشی چکه روش به رنگ پاشیدن یا و رنگ مستقیم ریزش) 1

  هاي رنگی هاي تخت و انتزاعی عموماً به صورت میدان استفاده از فرم) 2

  غریزي و نمایش زنان به شکلی اهریمنی ادراك با رنگ عملی کارگیري به) 3

  نگاري در نقاشی چون نواهاي موسیقی و بدیهه هم  آزاد گذاشتن خط و رنگ) 4

 قرار گرفته است؟» آنژ میکل«کدام عنصر، مورد تأکید » هبوط«در نقاشی دیواري کلیساي سیستین با موضوع  - 2

  نرمی و انعطاف حاالت مختلف پیکر آدمی) 2  ي ازلی آفرینش ثهي تفسیر سنتی از حاد ارائه) 1

  گرایانه از موجودات فوق زمینی و اساطیري تجسم کمال) 4  هاي تصویرگري مسیحی برداشت عینی از شیوه) 3

میق یا اجتماعی را در برنداشت، بلکـه  شناسی ع گونه هدف زیبایی گرایی انتزاعی قرار گرفت و هیچ آمیز در تقابل و تضاد با هیجان به عنوان جریانی اغراق« - 3

  ي کدام سبک است؟ توضیحات مذکور درباره» .ي آن، از بین بردن اختالف میان زندگی دنیاي مادي با هنر بود فکر و اندیشه

  دادائیسم) 4  آرت پاپ) 3  مینیمالیسم) 2  اکسپرسیونیسم) 1

 در نظر داشت؟ کدام هدف را» ها سوگند هوراتیوس«ي  در پرده» لویی داوید ژاك« - 4

  آمیزي روشن در رنگ ي سایه استفاده از تکنیک کیاروسکورو و کاربست گسترده) 1

  هاي مذهبی نمایش جهان واقعی و انسان عادي به منظور دنیوي کردن مضمون) 2

  ها به شکلی مثالی و آرمانی استفاده از قواعد پرسپکتیو جهت نمایش پیکره) 3

  ي یک محتواي نو، انقالبی و صریح ارائه کاربست اصول کالسیک به منظور) 4

  گراي ایتالیا را سر داد؟ واپس فرهنگى هاى ها و آکادمى ها، کتابخانه موزه ي خود، نداي تخریب کدام جنبش هنري در بیانیه - 5

  سوررئالیسم) 4  فوویسم) 3  دادائیسم) 2  فوتوریسم ) 1

  

  امپرسیونیستی است؟گر وجه تمایز آثار پیسارو با دیگر آثار  کدام گزینه بیان - 6

  هاي او  تر منظره بندي دقیق ترکیب) 2   گذاري استفاده از اسلوب نقطه) 1

  ي آثارش هاي ساده بندي هاي مالیم و ترکیب رنگ سایه) 4  نقاشی از موضوع واحد در اوقات و اوضاع مختلف) 3

  کل کتاب :2سیر هنر در تاریخ 

  کل کتاب :فرهنگی ایران آشنایی با میراث هنري و

  کل کتاب :هنر و ادب فارسی

  کل کتاب :آشنایی با مکاتب نقاشی

  کل کتاب :تاریخ هنر جهان

  کل کتاب :آشنایی با هنرهاي تجسمی
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ي فردي از خصوصیات آثار کدام هنرمند رنسانسـی   پردازي با جنبه آلیستی رنسانسی و شخصیت شناسی ایده وار، عدول از زیبایی سازي رومی شمایل - 7

  است؟

 دوناتلو) 4  برونلسکی) 3  بوتیچلی) 2  جوتو) 1

 ي نمایشی یا دراماتیک در هنرهاي تجسمی قوت گرفت؟ در کدام دوره به علت پیشرفت هنر تئاتر، جنبه - 8

 باروك ) 4  سیسم  رمانتی) 3  سیسم نئوکالسی) 2  رنسانس) 1

  است؟ نادرستي تحوالت مهم و ابتکارات معماري  نه دربارهکدام گزی - 9

  .اند بوده ستون و تیر منظم هاى شیوه و) دار فضاهاي ستون(مصریان مبتکر رواق ) 1

  .اند بوده سازى ساختمان در بتون از استفاده مبتکر رومیان) 2

 .گرفتند ىم آگورا شکل اطراف در معموالً معابر و ها ورزشگاه در یونان، تئاترها،) 3

  .اند استاندارد بوده» ORDER«هاي  ایرانیان مبتکر نظام) 4

 است؟» آلبرتی«یک از دستاوردهاي معماري رنسانس منسوب به  کدام -10

  افزایش ژرفاي بصري نماي بیرونی) 2    برابري ابعاد افقی و عمودي بنا) 1

  ي بنا در قالب ترکیب صلیب یونانی و چندضلعی نقشه ساماندهی) 4  ي گنبددار ي باسیلیکایی به شیوه تغییر تقسیمات کشیده) 3

  ي جدید از تحول هنري در عصر نوزایی، در کدام بنا مشهود است؟ ي ورود به مرحله اوج هنر گوتیک ایتالیا به منزله -11

  کلیساي الئون فرانسه) 2    کلیساي سالزبري) 1

  کلیساي جامع میالن ) 4    کلیساي فلورانس) 3

  ي کار و موضوع، تشابه آشکار دارد؟ کدام دوره از لحاظ شیوهها با هنر  هنر بوشمن -12

 آهن) 4  مس و سنگ) 3  نوسنگی ) 2  سنگیپارینه) 1

  کدام هنرمند عالوه بر مناظر طبیعی، روستانشینان را موضوع تعداد زیادي از آثار خود قرار داد؟ -13

  موراندي) 4  بروگل) 3  ال گرکو) 2  پونتورمو) 1

چنین آوردن بخشـی از مـتن داخـل تصـویر از خصوصـیات کـدام مکتـب        صویر و داستان، فراخ بودن فضاي تصویر و همگامی استادانه میان ت هم -14

  نگارگري است؟

  سلجوقی) 4  هرات) 3  تبریز) 2  جالیري) 1
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 چه میراثی را براي هنرمندان پس از خود بر جاي گذاشت؟» جووانی بلّینی« -15

  ها و اشیاء در تجسم آدمتنوع و غناي رنگ  –پوشی از صراحت خطی  چشم) 1

  نگاري و بازنمایی صور طبیعی نمایی در چهره واقع – نمایی تحول اصول عمق) 2

  هایش بندي ریزي هندسی ترکیب طرح –آمیزي  قدرت رنگ) 3

 ها  بندي و قدرت و پویایی طرح تسلط بر ترکیب –آمیزي  لطافت رنگ) 4

 است؟ نادرستي هنر مفهومی،  کدام گزینه درباره -16

 .دانند برخی هنر مفهومی را سرآغاز پست مدرنیسم می) 1

 .بعدي چیده شده در فضاست هاي سه تر شامل حجم آثار هنر مفهومی بیش) 2

 .اساس کار هنر مفهومی، تصویر ذهنی هنرمند و مخاطب از اثر است) 3

 .تري دارددر این آثار، فکر یا ایده از شیء هنري یا اثر اهمیت بیش) 4

 ي بروگوس، درست است؟بارهکدام گزینه در -17

  نمایی با تجسم شکل بر سطح محدب و مقعر و نشان دادن آن از نماهاي مختلفهاکوتتوجه به ) 1

  آفرینش نخستین حالت ایستایی متعادل در تاریخ نقاشی) 2

  هاي بدن براي نخستین باري تشریحی انداممطالعه) 3

 گوننقش سرخ ابتکار عمل در نقاشی روي سفال و ابداع اسلوب) 4

  ي عکاسی رنگی به چه ابتکاري دست زدند؟ برادران لومیر در زمینه -18

  .بودها  قدم بزرگی در راه رنگی کردن عکسکردند که را کشف  هاي حساس به نور رنگینه) 1

  .دندقدام به ثبت سه عکس سیاه و سفید از موضوعی واحد از طریق سه فیلتر رنگی قرمز، سبز و آبی نموا) 2

  . ي کداك منجر شد ها به نخستین تولیدات انبوه کارخانه ي آن ساخته» اتوکروم« روش) 3

  .نداولین عکس رنگی فوري خود را معرفی کرد (Polaroid) شرکت پوالرویدبا ثبت ) 4

  وشنی نمایان کرده است؟اي که گویی نور از پنجره به داخل یک اتاق تابیده و اشخاص و اشیا را به رآثار کدام نقاش غرق در نور است به گونه -19

  ورمیر) 4  گینزبارو) 3  روبنس) 2  رامبراند) 1
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 ي گوتیک پیشرفته اتفاق افتاد؟ یک از تحوالت هنري در دوره بندي کلیساهاي قرون وسطی، کدام در آرایه -20

  پیکر هاي زن پردازي و ایجاد پویایی در تندیس طبیعت) 1

  پاي غربیهاي ارو ي انسان ي قدیسین با مشخصه تجسم چهره) 2

  سازي از فضاي داخلی و پیوند با معابر بیرونی خروج کامل هنر پیکره) 3

 نمایی ایستاي سبک درباري هاي بزرگ به جاي پیکره جایگزینی سردیس )4

  رو از آثار کدام هنرمند است؟  تصویر روبه -21

  فرانسیس پیکابیا) 1

  فرانسیس بیکن) 2

  سالوادور دالی) 3

  فرنان لژه) 4

   ت است؟درساوتونی،  در مورد هنر کدام گزینه -22

  بزرگ ابعاد در پیکرسازى هاي شیوه مجدد ظهور ساز زمینه) 1

  نگاري براي محراب کلیساها شکوفایی تخته) 2

  پیکرتراشی و معماري میان مشخص ي رابطه نخستین) 3

  ي کاخ شارلمانیپیشین و ساخت نمازخانه دوران سازي ساختمان اصول از اقتباس) 4

  شود؟  می» روکوکو«باعث تمایز آن از » باروك«ي  وصیت دورهکدام خص -23

  بندي تأکید بر تمامیت تک تک اجزاء در ترکیب) 2  روشن –تجسم چیزها به مدد رنگ و تباین تیره ) 1

  ي طبیعت عدم بازنمایی بر مبناي مشاهده) 4  هاي نامالیم تاب و رنگ و  هاي پرپیچ کارگیري حرکت به) 3

  ي اجرا به چه معناست؟ خوان حول صحنه رخیدن نقشدر نمایش تعزیه، چ -24

  نبرد آخر امام) 4  تعویض زمان و مکان) 3  نمایش قدرت اشقیا ) 2  نشان دادن خشونت) 1

  خورد؟ هاي اروپایی به چشم می در کدام اثر حجاري ایران باستان، طرح سربازانی مانند شوالیه -25

  اکاخ نس) 4  کاخ هترا) 3  طاق بستان) 2  کوه خواجه) 1
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نقاشـی  «ي اکسپرسیونیسم انتزاعی با تصاویر مختلف و اشیایی چون بطري کوکاکوال آثاري بـا عنـوان    کدام هنرمند از طریق تلفیق نقاشی به شیوه -26

  پدید آورد؟» مختلط

  رابرت راوشنبرگ ) 4  موریس د والمنک) 3  هانس هاکه )2  اندي وارهول) 1

  ش چیست؟ رو مربوط به کدام تمدن است و نق تصویر روبه -27

 نقش مهر -سیلک) 1

  نوشته روي ستون کاخسنگ -سیلک) 2

 نقش مهر -شوش) 3

  دیوارنگاره -لرستان) 4

  ؟نیستیک از خصوصیات آثار روبنس،  کدام -28

  هاي رنسانس و باروك ایتالیا آمیزي سنت درهم) 2    هاي پرتحرك بندي ترکیب) 1

  زمینه هاي تمثیلی در پیش ت و جلوهتوصیف جزئیا) 4    هاي تیره و کدر استفاده از رنگ) 3

  تري دارد؟  نام ساز مقابل چیست و در کدام منطقه رواج بیش -29

  آذربایجان -بربط) 1

  سیستان و بلوچستان -قیچک) 2

  خراسان  -رباب) 3

  خراسان -باالبان) 4

  است؟ نادرست» فرانسیس بیکن«هاي آثار  ي ویژگی کدام گزینه درباره -30

  .تأثیر کوبیسم و سوررئالیسم بوداش تحت  در آثار اولیه) 1

 .اند دانسته  »هاي حاد ادبیات موقعیت«هاي بیکن را معادل بصري  نقاشی )2

  .دهد تا بر آزادي تأکید کند معموالً پیکر زن یا مرد را در فضایی باز نشان می) 3

  .گرفت هاي سینمایی می هایش را از رادیوگرافی و فیلم ي نقاشی او غالباً فکر اولیه) 4
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  و فیزیک درك عمومی ریاضی

  

  

پـر و   5به 3هاي هاي قرمز و سبز به نسبت اي از مهره براي اجراي اثري هنري، کیسه - 31

چه نسبتی از ترکیب داخل کیسه را خالی و بـه جـاي   . کامالً یکنواخت مخلوط شده است

 ي قرمز بریزیم تا نسبت دو رنگ در مخلوط یکسان شود؟ها آن به همان مقدار مهره

1 (
1
3  2 (

1
4    

3 (
1
5  4 (

1
7   

ي و شعاع قاعده 3ي قائم، به ارتفاع استوانه -32

4

 Bبـه  Aمتحرکی با شیب ثابت، با یک پیچ کامـل، بـر روي سـطح جـانبی آن از    . مفروض است 

 مقدار شیب، کدام است؟. رود می

1(
3
8  2(

3
4  

3(


3
2  4(


3

   

  نقش زیر، از نظر وضعیت تقارن چگونه است؟ -33

  سه محور تقارن و داراي مرکز تقارن) 1

  پنج محور تقارن و فاقد مرکز تقارن) 2

  یک محور تقارن و داراي مرکز تقارن) 3

  ده محور تقارن و فاقد مرکز تقارن) 4

ABدر شکل زیر، اگر -34  AMBˆو 4  30 باشد، طول کمانAB  کدام است؟)O مرکز دایره است(. 

1 (
2

3  

2 (

2    

3 (
4

3  

4 (
3

2  

  محاسبات عددي و هوش و الگوسازي ریاضی

  مرور محاسبات عددي

  ي مسطحه و فضایی و هوش هندسی هندسه

  هاي گذشته با تأکید بر مبحث احجام ي مباحث آزمون دوره

  فیزیک

 - وگشتاور نیـر  - اي هاي برداري و نرده کمیت - گیري اندازه

 - قـوانین نیـوتن   - قوانین حرکت و سرعت - نیرو - گرانیگاه

ــرژي ــار و ان ــوان - ک ــیته - ت ــی - الکتریس ــان الکتریک  - جری

  جرم حجمی - هاي ماده  ویژگی - الکترومغناطیس
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*  

و حجم حاصل از دوران سطح سایه زده حول همان ضلع  V1حجم حاصل از دوران مثلث حول ضلع قائم را. در شکل زیر که یک ربع دایره است -35

نسبت. می نامیم V2را 
V

V

1
2

  کدام است؟ 

1(
2
3  2 (

3
4  

3 (1  4 (
4
3  

  یک از روابط زیر برقرار است؟ در شکل زیر، کدام -36

1 (AD AB BC CD     

2 (AD AB CD AB BC   2  

3 ((AD CD) AB BC  2  

4 (AD AB BC CD    

مخروط باال از شن پر باشد، پس از چند ثانیه  8/0اگر . شود متر مکعب شن از منفذ خارج می سانتی 03/0در ساعت شنی شکل زیر در هر ثانیه ، -37

  شود؟ خالی می

1(
1000

9    

2 (
800

9  

3(
8

100    

4 (
600

9  

مساحت قسـمت رنگـی کـدام    . واحد بر هم مماس هستند و مراکز این سه دایره بر روي یک خط راست قرار دارند 3سه دایره با شعاع مساوي -38

  است؟

1(  3    

2 (( ) 2 4  

3 (( ) 16 4    

4 (( ) 18 4  

  ، از نظر وضعیت تقارن چگونه است؟مقابلنقش  -39

  دو محور تقارن و داراي مرکز تقارن) 1

  چهار محور تقارن و داراي مرکز تقارن) 2

  دو محور تقارن و فاقد مرکز تقارن) 3

  هشت محور تقارن و داراي مرکز تقارن) 4
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*  

 ي محیطی آن، چند برابر مساحت مربع است؟ ي محدود بین مربع و دایره مساحت ناحیه. ایم را رسم کرده 2ضلع  ي محیطی مربعی به دایره -40

1 (

 12  2 (  2 3 (

  1
2  4( 

  3
2 

)در اتحاد -41 xy A)( x y xy ) ( xy) (B)    2 2 3 32 4 2 1 A، حاصل2 B همواره کدام است؟   

 2  3 (2  4 (1 )2  صفر )1

  تر است؟ اگر مساحت کلی چند جسم، برابر باشد، حجم کدام جسم بیش -42

  استوانه) 4  کره )3 منشور مثلث القاعده) 2  مکعب  )1

  حجم مکعب چقدر است؟. است 12ي قطر آن  و اندازه 2،1،2ابعاد مکعب مستطیلی متناسب با اعداد  -43

1( 324  

2 (256  

3( 64  

4 (128  

4برابر با  ABCDدر مکعب شکل زیر مساحت چهارضلعی  -44   قدر است؟ مساحت کل مکعب چه. است2

1( 96  

2 (64  

3( 36  

4 (24  

  سن این پسر کدام است ؟. سال تولد وي استبرابر مجموع ارقام عدد  1391سن پسري در سال  -45

1( 16  2 (17  3( 14  4 (18 

اتومبیلی با سرعت -46
m

s
اگر سرعت این اتومبیل را. در حال حرکت است 20

m

s
Jافزایش دهیم، انرژي جنبشی آن 10 52 جرم . یابد افزایش می 10

  این اتومبیل چند کیلوگرم است؟

1( 800  2 (400  3 (1333  4 (750  

دقیقه  5اگر این عمل در. جا کند متر جابه 3ي را در راستاي قائم به اندازه kg4000تواند باري به جرم وات، می 500الکتریکی به توانیک موتور  -47

(؟ موتور چند درصد است  انجام گیرد، بازده
m

g
s

210(  

1( 60  2( 70  3( 80  4( 90   
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اي از او روي  بـرق ایسـتاده و سـایه    متـري چـراغ   3ي در فاصله. است cm200شخصی که طول قدش. متر وجود دارد 5برقی به ارتفاع تیر چراغ -48  *

  یابد؟ متر افزایش می اش چند سانتی ي شخص از چراغ دو برابر شود، طول سایه اگر فاصله. زمین تشکیل شده است

1( 150   2( 100   3 (200   4 (175   

از   واگـن   در هنگـام عبورکـدام  . کننـد  در شکل زیر، پنج واگن متصل به هم یک ترن شهربازي در مسیري که نشان داده شده است، حرکت مـی  -49

 ي مسیر، سرعت ترن شهربازي بیشینه است؟ ترین نقطه پایین

  .)ران فرض گردد نظر شود و مسیر متقارن و ترن فاقد نیروي پیش رژي صرفاز اتالف ان(

  واگن جلویی )1

  واگن وسطی) 2

  واگن آخر) 3

  .ترین نقطه، همواره داراي سرعتی یکسان است ها از پایین ي واگن ترن شهربازي در هنگام عبور همه) 4

 رون آب قرار دارد، تقریباً چند برابر حجمی است که بیرون از آب قرار دارد؟حجمی از این یخ که در د. یک کوه یخی در آب اقیانوس شناور است - 50

1(
1
5  2(

1
9  3(5  4(9  

  

  رسیم فنیت

  

شکل ) چپ(ماي جانبی رو که با فلش مشخص شده است، ن با توجه به نماي روبه -51

 هاي زیر است؟ یک از گزینه کدام

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 (  

  

  

 با توجه به شکل زیر، جسم نسبت به دید ناظر و خط افق چگونه قرار گرفته است؟ -52

  .تر از خط افق و دید ناظر است جسم پایین) 1

  .جسم در مقابل خط افق و دید ناظر است) 2

  .تر از دید ناظر است ینجسم باالتر از خط افق و پای) 3

  .تر از خط افق و باالتر از دید ناظر است جسم پایین) 4

  سیشنا  کشی ـ حجم مناظر و مرایا ـ نقشه

ابـزار   -کشی معماري نقشه -یابی مجهول -خط و صفحه -نما رسم سه

  تصاویر موازي -پرسپکتیو -و تجهیزات
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  باشد؟ ي افقی و جبهی می کدام یک از خطوط زیر موازي دو صفحه -53

  مواجه) 4  قائم )3  جبهی )2  افقی) 1

 نماي درست از جهت فلش، کدام است؟ -54

  

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

  

   مقوا بدون تا زدن ساخته شده است؟  هاز چند قطع حداقلحجم داده شده  -55

1( 14  

2 (16  

3 (18  

4(  20  

  شود؟ ي واقعی دیده می رو در اندازه چند صفحه در نماي روبه حداقل -56

1 (4  

2 (5  

3 (6  

4 (7  

 با توجه به دو نماي موجود، نماي سوم کدام است؟ -57

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  
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  رخ در کدام گزینه مشخص شده است؟ تعداد صفحات نیم حداقل -58

1 (3  

2 (4  

3 (5  

4 (6  

  شود؟ تري می یک از صفحات زیر، تأکید بیش در ترسیمات پالن اُبلیک روي کدام -59

  رخ نیم) 4  قائم ) 3  جبهی) 2  افقی) 1

 ساده کدام است؟با در نظر گرفتن جهت دید از جلو در جسم زیر، نماي دید از چپ در برش  -60

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

  

 هاي زیر است؟ یک از گزینه نماي مجهول کدام -61

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 (  

  

  

 دیگر به حجم مقابل بیفزاییم تا یک مکعب بزرگ کامل ساخته شود؟  چند مکعب کوچک -62

1 (27  

2 (22  

3 (11  

4 (9  
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 رو کدام است؟ با توجه به حجم زیر، نماي روبه -63  *
  

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

  

  شوند؟ یک از مراحل زیر تهیه و ترسیم می در کدام  هاي سازه نقشه -64

  هاي تأسیسات مکانیکی ي نقشه پس از تهیه) 2  هاي معماري پس از تصویب نقشه) 1

  هاي سیویل  پس از ترسیم نقشه) 4  هاي تأسیسات برقی پس از تصویب نقشه) 3

 با توجه به دو نماي رسم شده، کدام تصویر مجسم به درستی ترسیم شده است؟ -65

  

 

1 (  2 ( 

  

  

3 (  4 (  

 

  

 اند؟ ابلیک کدامهاي روي محورها، تصاویر  ي محور مایل نسبت به دو محور عمود و چگونگی مقیاس با در نظر گرفتن زاویه -66

  ایزومتریک، دیمتریک، تریمتریک) 2    کاوالیر، جنرال، کابینت) 1

  جنرال، تریمتریک، کاوالیر) 4    کابینت، دیمتریک، جنرال) 3

 ي نشان داده شده به کدام روش رسم تصویرهاي مجسم ترسیم شده است؟ قطعه -67

  کاوالیر) 2  ایزومتریک) 1

  دیمتریک) 4  ابلیک پالن) 3

 کدام است؟ درستناي  گزینه -68

  . شوند مدادها به سه گروه از نظر سختی تقسیم می) 1

  . توان از گونیا هم استفاده کرد با خط افق، می 15ي مضربی از ي خطوط با زاویه براي کشیدن کلیه) 2

  .کش تی بهتر است داراي جلد مخصوص باشد، اما این امر الزامی نیست خط) 3

 . ي سفیدرنگ است اشل، پالستیک فشرده جنس) 4
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  . . . به جزها درست هستند،  موارد ذکر شده در تمام گزینه -69  *

  هاي متخصص، در کار ساخت یک بنا ي واسط گروه حلقه: نقشه) 1

  معماري، سازه، تأسیسات، برق و مخابرات: هاي الزم براي ساخت یک بنا نقشه) 2

  هویه و تجهیزاتی مانند آسانسورهاي ت معرف سیستم: هاي سازه نقشه) 3

  هاي ساختمان کشی ي سیم براي شناساندن نحوه: هاي برق و الکتریک نقشه) 4

  چرا در حین استفاده از مداد و مداد اتود باید آن ها را به طور مداوم و آرام در دست چرخاند؟ -70

  هاي متفاوت داشتن خطوطی با کیفیت) 2    استراحت دادن به دست) 1

  ي اتود و یا مداد فشار نیامدن به بخش ثابتی از بدنه) 4  نوك آن در یک جهت پهن نشدن) 3

  

  خالقیت تصویري و تجسمی

  

بنـدي متفـاوت ارائـه     ي واحد را در سی و دو ترکیب کدام هنرمند، یک منظره -71

 داده است؟

  هوکوساي) 2  هیروشیگه ) 1

 گوگ ونسان وان) 4  پل سزان ) 3

 شود؟  ه میمفهوم لغزش در کدام تصویر دید -72

  

  

1 (    2 (  

  

  

  

3 (    4 (  

  

  

  مکان بودن قصه اشاره دارد؟  در تصویر مقابل، کدام گزینه به بی -73

  ها قرارگیري ماه باالي سر شخصیت) 1

  زمینه جز بافتی ساده  نبودن پس) 2

  ي سه نفر به ناکجا نگاه خیره) 3

  اتفاق افتادن قصه بیرون از کادر) 4

  شناخت تکنیک -شناسی سبک -فنون بصري - درك تصویر

  کل کتاب :2نر ه  کارگاه

 کل کتاب :2طراحی 

  کل کتاب :کارگاه نقاشی

  کل کتاب :انسان، فضا، طراحی
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  است؟  زیرترین گزینه براي تصویر  کدام واژه مناسب -74

  تالطم) 1

  رؤیا) 2

  فراموشی) 3

  مرگ) 4

 یک موجب قدرت بصري موضوع اصلی شده است؟  در تصویر مقابل، کدام -75

  گیري از فضاهاي خالی وسیع بهره) 1

 زمینه تکرار یکنواخت در پس) 2

  خطوط قوي در چهرهتأکید بر   )3

  ها در روشنایی  قرارگیري زن) 4

 منشاء تصویر مقابل چیست؟  -76

  تیزر تلویزیونی) 1

  تیتراژ فیلم) 2

  پوستر) 3

  پویانمایی) 4

  اثر رنه ماگریت از کدام جهت حائز اهمیت است؟ » این یک پیپ نیست«استفاده از یک شیء در خلق تابلوي  -77

  ي حسی و متافیزیکی شیء جنبه) 1

  ابزاري براي تفکر) 2

  توجه به نفس شیء) 3

  خروج شیء از مکان مادي و واقعی) 4
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  مفهوم پوستر مقابل چیست؟  -78

  ها نبرد قدرت) 1

  پیروزي قدرتمندان) 2

  کودکان در جنگ) 3

  شکست دوجانبه) 4

  حرکت اجزاي تصویر در نگارگري مقابل به چه صورت است؟  -79

  اي دایره) 1

  قطري) 2

  حلزونی) 3

 عمودي) 4

 تر است؟ بندي به کدام سبک نزدیک در تصویر زیر، ترکیب -80

  فتورئال) 1

  کانسپچوال) 2

  مال مینی) 3

  کنستراکتیو) 4

  رو منسوب به کدام جنبش هنري است؟ اثر هنري روبه -81

  فتورئالیسم) 1

  مینیمالیسم) 2

  کانسپچوال آرت) 3

  پرفورمنس آرت ) 4
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  هدف از طراحی مقابل کدام گزینه بوده است؟ -82

 ساده کردن طرح) 1

 تبدیل شکل به زمینه ) 2

 مشخص کردن فضاي منفی ) 3

 طراحی محیطی ) 4

  کند؟ هنرمند در تصویر مقابل از چه طریقی نظرها را به خود جلب می -83

  ها به منظور تأکید بر جمعیت معترضالقاي حرکت از طریق تکرار صورتک) 1

 حاشیه و مرکز تصویرگیري از نقاط تأکید متعدد و اهمیت یکسان بهره) 2

  نما در میان یک بیان اکسپرسیونیستی منسجم قرار دادن یک تصویر واقع) 3

  قرینگی براي پرهیز از یکنواختی  کارگیري نوعی تقارن به نام قرینه در بی به) 4

  تأثیرپذیري او از آثار کدام هنرمند مشهود است؟» رودن«در حجم مقابل اثر  -84

  دوناتللو) 1

  برنینی) 2

  داوینچی) 3

  آنژمیکل) 4

 رو افزوده است؟  توجه و تأکید بر کدام مورد، بر کیفیت بصري عکس روبه -85

  چرخش تیرگی و روشنی) 1

  تضاد نور و سایه و تقسیمات مورب) 2

  بندي وسط میزان و حرکت متقاطع ترکیب) 3

  بندي مورب و چرخش تیرگی و روشنی تقسیم) 4
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 است؟ عکس مقابل یادآور آثار کدام هنرمند  -86

 آنتوان واتو) 1

 پیت موندریان) 2

 سیمون شاردن) 3

  پیتر بروگل) 4

   ...سایه در این اثر  -87

 .گر مکان است نمایان) 1

 . کیفیتی سیال دارد) 2

  .گر فضاي ترس است نمایان) 3

  .کیفیتی فیزیکی و روانی دارد) 4

  کدام عامل اساس ساخته شدن پوستر مقابل است؟ -88

  تضاد) 1

  نماد) 2

  کید بر مفهومتأ) 3

  کنایه) 4

  طرح مقابل مربوط به کدام موضوع است؟ -89

  ي باهاوس سرگذشت مدرسه) 1

  شهرسازي به شکل مربعی در عصر باستان) 2

  معماري در نظریات سبک داستیل) 3

  سیسم آثار نقاشی پیت موندریان و سبک نئوپالستی) 4
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  ت؟گر کدام حالت اس رو ، بیان ي دید در تصویر روبه زاویه -90

  عظمت بخشیدن به فضا و اشخاص) 1

  تأکید بر یک قدرت حاکم در فضا) 2

  تأکید تصویر بر مخاطب) 3

  توانایی غلبه بر اشخاص) 4

  

  خالقیت نمایشی

  

تـرین مضـامین کـدام ژانـر      از مهـم ) Multi-verse(ها و دنیاهاي مـوازي   زمان -91

  سینمایی هستند؟ 

  )Neo-Noir(نئونوآر  )Thriller(  2( تریلر) 1

 )Sci-Fi(تخیلی  - علمی) Horror(  4(وحشت ) 3

 پرداختند؟ انگیز و مؤثر بر مخاطب به خلق اثر می ، کدام هنرمندان با آگاهی از توانمندي عکاسی در ایجاد تصاویر شگفت»آندره بازن«از نظر  -92

  آنارشیست) 4  سوررئالیست) 3  فوتوریست) 2  آوانگارد) 1

 ؟ندارندشود که هیچ ارتباط روایی با یکدیگر  کوتاه تشکیل می از چهار داستان »کوبایاشی«کدام فیلم  -93

  ساموراییشورش ) 4  وضع بشر) 3  یريکهارا) 2  کوایدان) 1

  وشت؟ شناسی آن ن سینما و زیبایی ي ماهیت شعرگونه ي بارهدر» سینماي شعر«ي  کدام کارگردان در مقاله -94

  برسون) 4  راي جیت) 3  پازولینی) 2  پاراجانف) 1

 دهد؟ تصویر مقابل، طراحی پوستر کدام فیلم را نشان می -95

  انگیزهشت نفرت) 1

  ماجراي نیمروز) 2

  خوب، بد، زشت) 3

  روزي، روزگاري، در غرب) 4

  سینما ـ درك تصویر

  3و  2هاي  بخش :ایشکتاب نم

  4و  3و  2هاي  بخش :کتاب سبز خالقیت نمایشی

  4و  3و  2هاي  بخش :کتاب آبی خالقیت نمایشی
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 است؟» یک محکوم به مرگ گریخت«ي فیلم  گر وجه مشخصه م گزینه، بیانکدا -96

  عدم تداوم در تدوین) 1

 استفاده از صداهاي جزئی در خارج از قاب) 2

 هاي دراماتیک حول نماهاي دور دهی میزانسن صحنه سازمان) 3

  همسانی و تکرار حرکات دوربین به عنوان یک موتیف) 4

 ساخته شده است؟ » )1902(نام آتش  به«و با الهام از فیلم ادیسون  يدیووهاي است از آرشیو عکسبا استفاده  »رپورت .اس .ادوین«کدام فیلم  -97

  ییشهر جادو) 2    میزآجک و لوبیاي سحر) 1

  سلطنت آتش) 4   آمریکایی نشان تشیک آزندگی ) 3

    تر است؟ تصویر مقابل به کدام مفهوم نزدیک -98

  انتقام) 1

  بطالت )2

  پشیمانی) 3

  تالش بیهوده ) 4

  ي نئورئالیسم صحیح است؟ کدام گزینه درباره -99

  .شمردند طرفداران نئورئالیسم هرگونه بازسازي واقعیت تاریخی را که براساس ضرورت سیاسی به وجود نیامده بود، مردود می) 1

  .آورد پدید» زند پستچی همیشه دو بار زنگ می«را بر اساس رمان » لرزد زمین می«ویسکونتی فیلم ) 2

  .طرفداران نئورئالیسم اساساً سعی در نفی تدوین متعارف سینماي کالسیک هالیوود داشتند) 3

  .سعی بر این بود که فیلم تا حد ممکن شبیه به زندگی واقعی باشد و تصادف و اتفاق جایی در روایت آن نداشت) 4

 برداري شده است؟ فیلمردان در ماشین و بدون حضور خود کارگ کدام فیلم کیارستمیاي از  بخش عمده - 100

  ها بلیط) 4  ده) 3  مشق شب) 2  زندگی و دیگر هیچ) 1
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  موضوع اصلی تصویر مقابل چیست؟  - 101

  حمایت جمعی) 1

  کاري اهمال) 2

  زدگی انسان شتاب) 3

  توهم اراده) 4

  است؟» هملت«هاي زیر اقتباسی از  یک از فیلم کدام - 102

  خاچیکیان -بلوف) 2    غفاري -شب قوزي) 1

  مؤتمن -هاي روشن شب) 4    کریم مسیحی -دیدتر) 3

 کرد؟  هاي ایتالیایی بود و با حضور داستان تخیلی در فیلم، مخالفت می ساز روسی تحت تأثیر فوتوریست کدام فیلم - 103

 داوژنکو) 4  پودوفکین ) 3  ورتوف ) 2  آیزنشتاین ) 1

  از چه تمهیدي بهره برده است؟ » خانم و دوك«در فیلم » اریک رومر« - 104

  ي کامپیوتري براي تبدیل فیلم به نوعی انیمیشن استفاده از برنامه) 1

  زمان در کنار هم بر پرده  دنبال کردن سه خط روایی به طور هم) 2

  کارگیري امکانات دیجیتال جا دادن بازیگرها درون تابلوهاي نقاشی با به) 3

  اي و نوعی بافت تصویري غنی عکاسانه کارگیري ساختار مقاله به) 4

 مربوط به کدام فیلم و کدام سبک سینمایی است؟  ،مقابلصویر ت - 105

  اکسپرسیونیسم -دکتر مابوزه) 1

  نوآر -یستئالیور تو) 2

  اکسپرسیونیسم -متروپلیس) 3

  نوآر -شاهین مالت) 4
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به ترتیـب، از    کننده تلطیف ها در تصویر زیر، نور اصلی و نور مطابق با اصول سینماي کالسیک هالیوود و با توجه به موقعیت دوربین و شخصیت - 106

 اند؟ راست به چپ کدام

  2و  1) 1

  3و  1) 2

  3و  2) 3

  1و  2) 4

  ي فیلم برلین دریافت کرد؟ اي بهترین کارگردانی را از جشنواره هاي زیر خرس نقره یک از فیلمکدام - 107

  فرهادي -ي الی درباره) 2   فرهادي -جدایی نادر از سیمین) 1

  جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوي -پرده) 4    کیارستمی -طعم گیالس) 3

در (هـا   هاي متقابـل مـداوم شخصـیت    کدام اثر سینماي فرانسه از دکورهاي بزرگ پیچیده و حرکات مفصل دوربین براي القاي حسی از کنش - 108

 دارد؟ »بومارشه«و  »ماریوو«، »موسه«هاي  گیرد و پرداختی شبیه به کمدي بهره می) القاي فرسودگی اشرافیت

  تونی) 4  یک روز خارج شهر) 3  سگ ماده) 2  بازي ي قاعده )1

  ؟نداردهاي زیر، مضمون دینی یک از فیلمکدام - 109

  )مالیک(درخت زندگی ) 2    )اسکات(قلمرو بهشت ) 1

  )کاپوال(اینک آخرالزمان ) 4    )خودوروفسکی(کوه مقدس ) 3

  ده است؟ ، چه عاملی اعضاي باند را به صورت یک تن واحد درآورزیردر تصویر  - 110

  تابیده از المپ نور) 1

  جهت نگاه یکسان) 2

  عمق میدان محدود) 3

  بندي مثلثی ترکیب) 4
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  خالقیت موسیقی

  

 چیست؟) Rhapsody(» راپسودي« - 111

 .شود که با متر دو ضربی اجرا می» بوهم«ي  رقص مخصوص منطقه) 1

هـاي ملـی و محلـی     که معموالً بـر روي ملـودي  » فانتزي«اي است به سبک  قطعه) 2

  .شود ریزي می پی

  .یابد که با یک قسمت سنگین آغاز و با یک قسمت تند و منقلب ادامه می» مجارستان«رقص ملی کشور ) 3

 .شود است که در آن از ریتمی دو ضربی و بسیار پیچیده استفاده می» جز«ي پیانویی وابسته به موسیقی ا قطعه) 4

 هاي ملودي چیست؟ واریاسیون - 112

  .شود تر اجرا می ملودي دو برابر سنگین) 2  موسیقی با بافت ملودي مونوفونیک) 1

  .لودي که معموالً هارمونی و فرم ثابت استتغییر فیگور م) 4  .کند هایی که هارمونی نیز تغییر می واریاسیون) 3

 )به ترتیب از زیر به بم(چیست؟ » قیچک باس«کوك  - 113

  دو، سل، ر، ال) 4  سل، ر، ال، می) 3  ال، ر، سل، دو) 2  می، ال، ر، سل) 1

 به کدام ساز شباهت دارد؟» قرنی«سر ساز  - 114

 فلوت پیکولو) 4  ترومپت) 3  ابوا) 2  کالرینت) 1

  چیست؟» یزالبمل، دو، فاد«آکورد  - 115

  ي آلمانی ششم افزوده) 2    ي سوییسی ششم افزوده) 1

  ي ایتالیایی ششم افزوده) 4    ي فرانسوي ششم افزوده) 3

   تواند باشد؟ کدام می» بمل، دو بمل، البمل، سی سل«تتراکورد  - 116

  ینتتراکورد دوم لوکر –تتراکورد اول لیدین ) 2  تتراکورد دوم دورین –تتراکورد اول میکسولیدین ) 1

  تتراکورد دوم میکسولیدین –تتراکورد اول لیدین ) 4  تتراکورد دوم میکسولیدین –تتراکورد اول لوکرین ) 3

  شناسی سازشناسی ـ تاریخ موسیقی ـ هارمونی ـ فرم

  سازشناسی ایرانی و غربی -

  ربتاریخ موسیقی ایران و غ -

  )ي مباحث کلیه(هارمونی  -

  )ي مباحث کلیه(شناسی  فرم -

  کل کتاب :1شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک، جلد 

  کل کتاب :2شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک، جلد 

  کل کتاب :سازشناسی ایرانی

  کل کتاب :موسیقی سازمان سنجش
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 در آثار کدام آهنگساز هارمونیزه کردن بافت موسیقی ایرانی بر اساس هارمونی تنال غربی صورت گرفت؟ - 117

  ناحمد پژما) 4  محمدرضا درویشی) 3  خالقی... ا روح) 2  مرتضی حنانه) 1

  است؟ تر کموسعت صداي کدام ساز از بقیه  - 118

  عود) 4  تار سه) 3  قانون) 2  تار) 1

  هاي رایج کدام دوره است؟ از فرم» فوگ« - 119

  ي بیستم سده) 4  باروك) 3  کالسیک) 2  رومانتیک) 1

 تر است؟ براي تار مناسب» ال«هاي زیر جهت شور  یک از کوك کدام - 120

  دو، سل، دو، سل) 4  ل، ر، سلدو، س) 3  دو، سل، ر، ال) 2  دو، سل، ر، ر) 1

  مشترك است؟» دو مینور هارمونیک«و » ر ماژور«کدام آکورد میان دو گام  - 121

 سل ماژور ) 4  ر ماژور) 3  سی مینور) 2  فا مینور) 1

  اضافه کرد؟  »عود«را به  »حاد«  یک از افراد زیر، سیم کدام - 122

  ابن محرز) 4  فارابی ) 3  زریاب) 2  ابن سینا ) 1

 کند؟ صدایی با ساز فاگوت چگونه عمل می از کلید سل استفاده کنیم، این ساز براي هم» کالرینت باس«نویسی ساز  ه براي نتک با فرض این - 123

  .کند هاي فاگوت را یک نهم بزرگ زیرتر اجرا می نت) 2  .کند هاي فاگوت را یک دوم بزرگ زیرتر اجرا می نت) 1

 .کند تر اجرا می هاي فاگوت را یک اکتاو بم نت) 4  .کند تر اجرا می هاي فاگوت را یک سوم کوچک بم نت) 3

هـا   بـه ترتیـب معـرف کـدام تنالیتـه     » هورن فا«و » کالرینت ال«مینور باشد، سرکلید » بمل سی«ي ارکسترال  ي یک قطعه چه که تونالیته چنان - 124

 خواهد بود؟

  مینور» فا«مینور و » دودیز«) 2    مینور» بمل می«مینور و » دودیز«) 1

  مینور» فا«مینور و » سل«) 4    مینور» بمل می«مینور و » سل«) 3

 ؟نیستند» انتقالی«و » مقید«کدام سازها به ترتیب  - 125

 کمانچه –ساکسوفون ) 4  کنترباسون –ویولن ) 3  عود –باالبان ) 2  ترومبون تنور –قانون ) 1
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  ؟درا دار »زیر و بمی مختلف«، توانایی ایجاد اصواتی با »اي کوبه«کدام ساز  - 126

  قاشقک) 4  پیکولو) 3  اشپیل گلوکن )2  انگگ )1

  ؟نیست »ویلن کنسرتو« صاحب ساز آهنگ کدام - 127

  راخمانینف) 4  استراوینسکی) 3  باربر) 2  سیبلیوس) 1

  ؟نیستباروك » سوییت«هاي رایج  کدام رقص جزء رقص - 128

  ژیگ) 4  آلماند) 3  ساراباند) 2  لزگی) 1

   کدام دو گام داراي یک سرکلید هستند؟ - 129

  دو ماژور –می مینور ) 2    دیز مینور سل –ماژور  می) 1

  بمل ماژور سل –بمل مینور  می) 4    سل مینور –بمل ماژور  می) 3

  گیرد؟ قرار بگیرد چه کادانسی شکل می) I(» تونیک«آکورد ) IV(» نمایانِ زیرین«هنگامی که پس از آکورد  - 130

  فریبا) 4  ناقص) 3  تکمیلی) 2  کامل) 1

  

  واص موادخ

  

  ؟باشد نمیینه از عملکردهاي بتن مگر کدام گز - 131

  هتر نیروي فونداسیون بر روي زمینتوزیع ب) 1

  ها و شناژها مسطح کردن زیر فونداسیون) 2

    ممانعت از اختالط بتن با خاك) 3

  جلوگیري از مکش آب بتن در موقع اجرا) 4

متـر مربـع    کیلـوگرم بـر سـانتی    7هاي فشـاري از   که تنش این شود؛ مشروط بر این نوع مالت براي دیوارهاي باربر با اجزاي صلب توصیه می« - 132

  توضیحات یاد شده مربوط به کدام نوع مالت است؟» .تر نباشد و دیوار آجري در موقعیت مرطوب در معرض یخ زدن و آب شدن قرار نگیرد بیش

   O مالت نوع) N   4 مالت نوع) S   3مالت نوع ) M  2مالت نوع ) 1

داري ـ قیـر ـ     مواد و مصالح ـ شیشه ـ مرمت و مـوزه   

  هاي هنري ها ـ ابزار و اسلوب کننده ها و پاك شوینده

ي زمـین، خـواص عمـومی مـواد و      مباحث مربوط بـه پوسـته  

  ا و اندودهاه مصالح، سیمان و بتن، مالت

  بررسی و شناخت انوع شیشه، و مباحث تولید آن

  داري بررسی نکات مرمت و موزه

هــا، مرمــت و  کننــده هــا و پــاك قیــر و مــواد نفتــی، شــوینده

  داري موزه

  هاي هنري و مباحث مربوط به آن شناخت ابزار و اسلوب
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 .شود درصد وزن سیمان باشد، نظم زمان گیرش مالت دشوار می. . . ر سیمان، ها د اگر میزان قلیایی - 133

1 (5/0  2 (5/1  3 (8/0  4 (1/0  

 شوند؟ چه موادي در سیمان ناسالم باعث ازدیاد حجم آن می - 134

  اکسید آهن و آهک) 4  آهک و منیزیم آزاد) 3  آهک و منگنز آزاد) 2  گوگرد و کربن) 1

  شود؟ ، از کدام مواد استفاده می»هاي ژالتینه چسب«کردن  رنگ  بیها و  داشتن چسب جهت مرطوب نگه - 135

  گلیسیرین، اسید سولفوریک) 2    سولفیت سدیم، اسید سولفوریک) 1

  سولفیت سدیم، بوراکس) 4    گلیسیرین، بوراکس) 3

  شود؟ هاي روان، از کدام قیر استفاده می ها و ماسه براي پایداري خاك - 136

  قیر نفتی امولسیون) 4  قیر محلول) 3  ح شدهقیر اصال) 2  قیر اکسید شده) 1

 شود؟ ي تدارکاتی نقاشی روي چوب، از چه موادي استفاده می سازي و ایجاد الیه براي بوم - 137

  روغن بزرك) 4  روغن سندروس) 3  ي رنگ ضخیم یک الیه) 2  چسب حیوانی و گچ) 1

  ؟نیستي زمین  درصدي قسمت رویی پوسته 75کدام گزینه جزء ترکیبات  - 138

  ها کربنات) 4   ها سولفات) 3  ها  نیترات) 2  ها یلیکاتس )1

 شود؟ ها می اي در مصالح باعث ترکاندن آن وجود چه ماده - 139

  اسید کربنیک) 4  گوگرد) 3  نمک) 2  سرب) 1

  شود؟ یک استفاده می زمان گیرش گچ از کدام  در مالت گچ و خاك، براي افزایش - 140

  نمک) 4  خاك رس) 3  ماسه) 2  گل کاه) 1

  کنند؟  می  ها را از کدام ماده تهیه کننده و امروزه این پاك هدست آمد از کدام ماده به ،»ي سنتزي کننده كپا«اولین  - 141

  یهاي بنزن یدروکربنه،  نارگیلروغن ) 2    ها مرغ، سولفات تخم  ي زرده) 1

  اسید استئاریک، سود سوزآور) 4    پارابن النولین، متیل) 3

www.konkur.in

forum.konkur.in



  28  :ي صفحه  هنرهنر  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري
 

 

*  

*  

  ؟نیست ها صحیح کدام گزینه در مورد صابون - 142

  .هاي محلول در آب سدیم و پتاسیم و اسیدهاي چرب هستند ها، نمک صابون) 1

  .باشند می» تري گلیسیرید«هاي صابون شامل مخلوطی از ترکیبات  چربی) 2

  .شوند مایع دستشویی استفاده می  ي صابون ترند و در تهیه هاي سدیمی نرم صابون) 3

  .به همراه یک مولکول گلیسیرین هستنداسیدهاي چرب   ها، عمدتاً نمک صابون) 4

  است؟ » مسلحبتن «یک،  کدام - 143

  بتن خام) 4  آرمهبتن ) 3  بتن با سیمان پرتلند) 2  باتارد مالتبتن با ) 1

  ي کدام اسلوب هنري است؟ دهنده مرغ، پیگمنت و خامه از اجزاي تشکیل ي تخم زرده - 144

  فرسک) 4  تمپرا) 3  انکاستیک) 2  ایربراش) 1

  شود؟ اي استفاده می از تغییر رنگ و افزایش شفافیت در شیشه از چه مادهبراي جلوگیري  - 145

  نیترات سدیم) 4  آلومین) 3  سودا) 2  اکسید بور) 1

 هاي کوارتز دارند؟ ها، ظاهري درخشنده و شبیه به کریستال کدام یک از انواع شیشه - 146

  بوروسیلیکاتی) 4  سوداالیمی) 3  سربی) 2  مشجر) 1

  ؟شود ت و شیري رنگ از کدام ماده استفاده میهاي ما براي تولید شیشه - 147

  سودا) 4  سرب) 3  عقیق) 2  کریولیت )1

 عبارت زیر مربوط به چیست؟ - 148

  ».رود و قابل احتراق است هاي اشباع از آب به کار می اي است که در مرمت اشیاء هنري، به عنوان استحکام بخش چوب ماده«

  مانیتول) 4  پوستین) 3  تیشو) 2  تولوئن) 1

   توان استفاده کرد؟ یک از موارد زیر می گیري کاغذهاي تاریخی از کدام لکه براي - 149

  اتیلن پلی) 4  هیپوکلریت) 3  استات سلولز) 2  مانیتول) 1

  شود؟ ها از چه روشی استفاده می هاي مرمرین در مخازن موزه داري مجسمه براي نگه - 150

  ك و ضد آتشهاي ضد خا پوشاندن با پارچه) 2    تزریق مواد پالستیکی مایع) 1

  ها با محلول موم و سقز پوشاندن سطح آن) 4   ها قرار دادن نفتالین در مخزن) 3

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  29: ي صفحه  هنراختصاصي   شهريور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    
  29  :ي صفحه  هنرهنر  ارديبهشتارديبهشت1313آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال

  درك عمومي هنر
  

 »2«ي گزينه - 1

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

  )95 -خارج از كشور (  »2«ي گزينه - 2

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

 »3«ي گزينه - 3

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

  »4«ي زينهگ - 4

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

  »1«ي گزينه - 5

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

 »2«ي گزينه - 6

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

 »4«ي گزينه - 7

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

  »4«ي زينهگ - 8

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

 »4«ي گزينه - 9

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

  )95 -سراسري (  »1«ي گزينه -10

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

 »4«ي گزينه -11

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

 »1«ي گزينه -12

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

  »3«ي گزينه -13

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

  »1«ي گزينه -14

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

  »1«ي زينهگ -15

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

  »2«ي زينهگ -16

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

 »2«ي گزينه -17

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

 »3«ي گزينه -18

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

 »4«ي گزينه -19

 )96 -سراسري(  »2«ي گزينه -20

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

  »1«ي زينهگ -21

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

 »1«ي گزينه -22

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

  »1«ي زينهگ -23

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

 »3«ي زينهگ -24

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

  »2«ي زينهگ -25

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

  »4«ي زينهگ -26

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

 »3«ي گزينه -27

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

 »3«ي گزينه -28

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

  »2«ي زينهگ -29

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

 »3«ي گزينه -30
  

  و فيزيك رياضيعمومي درك 
  

 »3«ي گزينه -31

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

 )94 -سراسري(  »1«ي گزينه -32

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

 »2«ي گزينه -33

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

  »3«ي هگزين - 34
----------------------------------------------  

 »3«ي گزينه -35

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

 »1«ي گزينه -36

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

 »2«ي گزينه -37

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

 »4«ي گزينه -38

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  30: ي صفحه  هنراختصاصي   شهريور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    
  30  :ي صفحه  هنرهنر  ارديبهشتارديبهشت1313آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال

  »2«ي گزينه -39

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

 »1«ي  گزينه -40

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

 »1«ي گزينه -41

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

 »3«ي گزينه -42

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

 »2«ي گزينه -43

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

 »4«ي گزينه -44

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

 »1«ي گزينه -45

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

  »1«ي  گزينه -46

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

 »3«ي گزينه -47

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

  »3«ي گزينه -48
----------------------------------------------  

 »2«ي گزينه -49

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

 )94 -سراسري(  »4«ي گزينه -50
 

  ترسيم فني
  

  »2«ي گزينه -51

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

 »2«ي گزينه -52

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

 »4«ي گزينه -53

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

 »2«ي گزينه -54

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

  »2«ي زينهگ -55

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

 »2«ي گزينه -56

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

 )94 -خارج از كشور(  »2«ي گزينه -57

 »3«ي گزينه -58

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

  »1«ي گزينه -59

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

 »1«ي گزينه -60

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

  »2«ي گزينه -61

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

  »3«ي گزينه -62

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

  »1«ي گزينه -63

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

  »1«ي گزينه -64

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

 »4«ي گزينه -65

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

 )95 - سراسري(  »1«ي گزينه - 66

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

 »2«ي گزينه - 67

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

  »3«ي گزينه - 68

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

 »3«ي گزينه - 69

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

  »3«ي گزينه -70
  

  خالقيت تصويري و تجسمي
  

  »2«ي گزينه -71

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

  »1«ي گزينه -72

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

  »2«ي گزينه -73

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

  »4«ي گزينه -74

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

  »4«ي زينهگ -75

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

 »2«ي گزينه -76

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  31: ي صفحه  هنراختصاصي   شهريور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    
  31  :ي صفحه  هنرهنر  ارديبهشتارديبهشت1313آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال

  »2«ي زينهگ -77

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

  »3«ي زينهگ -78

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

  »3«ي زينهگ -79

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

 )96 -خارج از كشور(  »3«ي گزينه -80

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

  »3«ي گزينه -81

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

  »3«ي گزينه -82

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

 »3«ي گزينه -83

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

  »4«ي گزينه -84

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

 )96 -سراسري (    »3«ي گزينه -85

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

  »2«ي گزينه -86

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

  »4«ي زينهگ -87

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

  »1«ي زينهگ -88

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

 »2«ي گزينه -89

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

 »4«ي گزينه -90
  

  خالقيت نمايشي
  

  »4«ي گزينه -91

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

  )95 -سراسري (  »3«ي گزينه -92

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

  »1«ي گزينه -93

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

  »2«ي گزينه -94

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

 »1«ي گزينه -95

  »2«ي گزينه -96

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

  »3«ي گزينه -97

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

  »4«ي گزينه -98

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

  »1«ي گزينه -99
---------------------------------------------- 

 »3«ي گزينه - 100

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

  »4«ي هگزين - 101

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

  »3«ي گزينه - 102

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

  »2«ي گزينه - 103

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

  »3«ي گزينه - 104

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

 »2«ي گزينه - 105

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

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

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

 »2«ي گزينه - 107

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

 »1«ي گزينه - 108

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

 »4«ي گزينه - 109

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

 »1«ي گزينه - 110
  

  خالقيت موسيقي
  »2«ي زينهگ - 111

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

 )95 -سراسري(  »4«ي گزينه - 112

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

  »2«ي گزينه - 113

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

 »1«ي زينهگ - 114

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  32: ي صفحه  هنراختصاصي   شهريور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    
  32  :ي صفحه  هنرهنر  ارديبهشتارديبهشت1313آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال

  »4«ي گزينه - 115

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

 »2«ي گزينه - 116

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

  »2«ي گزينه - 117

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

  »4«ي گزينه - 118

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

  »3«ي گزينه - 119

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

  )95 -خارج از كشور(  »2«ي زينهگ - 120

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

 »4«ي گزينه - 121

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

 »2«ي گزينه - 122

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

  »2«ي گزينه - 123
----------------------------------------------  

 »2«ي گزينه - 124

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

  »1«ي زينهگ - 125

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

  »2«ي گزينه - 126

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

  »4«ي گزينه - 127

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

  »1«ي گزينه - 128

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

 »4«ي گزينه - 129

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

 »2«ي گزينه - 130
  

 خواص مواد
  

  »1«ي گزينه - 131

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

  »4«ي گزينه - 132

 »2«ي گزينه - 133

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

  »3«ي گزينه - 134

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

  »2«ي گزينه - 135

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

  »4«ي گزينه - 136

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

  )93 -سراسري (  »1«ي گزينه - 137

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

  »1«ي گزينه - 138

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

  »2«ي گزينه - 139

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

  »3«ي گزينه - 140

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

 »2«ي گزينه - 141

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

  »3«ي گزينه - 142

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

  »3«ي گزينه - 143

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

 »3«ي گزينه - 144

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

  »4«ي گزينه - 145

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

  )89 -سراسري (  »2«ي گزينه - 146
----------------------------------------------  

  »1«ي گزينه - 147

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

  »4«ي گزينه - 148

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

  »3«ي گزينه - 149

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

 »2«ي گزينه - 150

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

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

    

  1  :ي صفحه  هنرهنر  اردیبهشتاردیبهشت  1313حضوري حضوري آزمون غیرآزمون غیر  هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  درك عمومی هنر

  

 )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه - 1

  )170و  165هاي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 حرکـت  سـردمدار  1945 سال حدود از دوم جهانی جنگ از پس گرایی هیجان موج

 عنوان به )انتزاعی گرایی هیجان(» اکسپرسیونیسم آبستره«گرایش . شد در هنر نوینی

 بیـان  جـدال  میـدان  و ي بـوم  عرصـه  و هشیار یمهن حس هاي نشانه با جدید اي شیوه

  .شد همراه رنگ چکاندن و پرتاب مو، ریزش، قلم آزاد حرکات با همراه هنري

نوعی  را اول جریان توان که می شد همراه همزمان ي فرعی سه شیوه با هنر این موج

 مسـتقیم  با ریـزش  که دانست »پاالك جکسون«آثار  ي وسیله به تغزلی گرایی انتزاع

دوم،  جریـان . اي صـورت گرفـت   چکـه  نقاشـی  روش بـه  رنـگ  پاشـیدن  یـا  و رنـگ 

 جریان و سومین» دکونینگ«توسط  غریزي ادراك نوعی با و رنگ عملی کارگیري به

  .شد بیان »روتکو«ي  نقاشی میدان رنگ به وسیله عنوان به

سبکی که انقالبی بالقوه . نامند نیز میقاشی کنشی ناي پوالك را  روش قطره: »1«ي  گزینه

  .نمایی انتزاعی گردید تر هیجان بیش ي براي هنر معاصر تلقی شد و منجر به توسعه

عمومـاً بـه صـورت     انتزاعـی هـاي تخـت و    فرم 1950 ي از ابتداي دهه: »2«ي  گزینه

شدند که به سمت سطوحی مستطیل  ظاهر می »روتکو«هاي رنگی در کارهاي  میدان

تـایی و   هاي دو ند از مستطیلا آثار وي در این دوره عبارت. کنند شکل گرایش پیدا می

اي کـه   زمینـه  قاطع در یک ارتبـاط عمـودي بـه روي پـس     ي تایی که بدون کناره سه

شـویم   نزدیک مـی  60 ي هر چه به دهه. شوند پدیدار می ،اند سراسر بوم را دربر گرفته

  .کنند تري پیدا می هاي بزرگ رنگی حاکمیت بیش تر و مستطیل سطوح شکلی ساده

 ي بـود کـه بـه ارائـه     مکتب نیویـورك نرمندان از جمله ه »دکونینگ«: »3«ي  گزینه

ها ساختارهاي ذهنی شکسـته   کارهاي متفاوت و فراتر از چارچوبی پرداخت که در آن

هاي متفاوتی از یـک مـدل    هئتایی از زنان، او به نمایش ارا 6اي  مجموعهدر . شدند می

ي  زنـان مجموعـه  . هنـري نیسـت   ي هـا، زن نمـاد زیبـایی و اُبـژه     پرداخت کـه در آن 

»Woman«  ها زنان به زیبـایی و لطافـت    که در آن –او بر خالف کارهاي کالسیک

آرایـی در   که طنازي و دلشکلی اهریمنی و زشت دارند  –شدند  به تصویر کشیده می

  .ردخو ها به چشم نمی آن

 نواهاي موسیقی، همچون را ها رنگ و خطوط تا کوشید» کاندینسکی«: »4«ي  گزینه

 هـاي  نت و ها پرده مانند ها نیز رنگ که داشت اعتقاد کاندینسکی. بگذارد آزاد و روان

  .گذارند می انسان بر خاصی و روانی عاطفی تأثیرات موسیقی،

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

  )95 -خارج از کشور (  »2«ي گزینه - 2

  )105و  104ي  ها ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

. کلیساي سیسـتین اسـت   سقف بر او هاي نقاشی آنژ، میکل نقاشی آثار ترین از معروف

در  ار سـازي  و پیکـره  دانسـت  نمـی  خـود،  اصـلی  ي حرفه را نقاشی آنژ میکل هر چند

. رسـاند  اتمـام  به تنهایی به را کلیسا این کار نقاشی بر سقف داد، قرار می برتر مقامی

 موضـوع . کـرد  خلق مختلف درحاالت را پیکره 300 از بیش عظیم، وي طرح این در

 همیشـه  مثـل  تصاویر سیستین، در .است انسان شدن رانده و هبوط اثر خلقت، این

 یا برهنه حالت در را ها پیکره جا این  در آنژ میکل .کند تأکید می آدمی ي پیکره بر وي

 پیکرتراشـانه،  احسـاس  بـا  تزئینـی،  آمیـزي  یا رنگ اي زمینه پس هیچ بدون ردایی با

 بلکـه  نیست، آفرینش از تفسیري سنتی آدم دیگر ي آفرینش صحنه. کند می ترسیم

 زمینـی  کـه  مبدن آد حالت. است ازلی اي حادثه از انسانی و سراپا شجاعانه تفسیري

. قـرار دارد  ابرگونـه  ردایـی  در و شـده  داده قرار باالتر خداوند اما. است سنگین است،

  .دمد می حیات آدم، بدن به خود، انگشتان نوك با خدا

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

 )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 3

  ) 173ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

کـه نـاظران را بـه انجـام       هاي هپنینـگ  ي جریان در نتیجه) نر مردمیه(» آرت پاپ«

سبکی که بـه  . کرد و نوعی شکل اجرایی داشت، شکل گرفت فعالیت هنري دعوت می

گرایـی انتزاعـی قـرار گرفـت و      آمیز در تقابل و تضـاد بـا هیجـان    عنوان جریانی اغراق

ي  شت، بلکه فکر و اندیشـه شناسی عمیق یا اجتماعی در بر ندا گونه هدف زیبایی هیچ

  .آن، از بین بردن اختالف میان زندگی دنیاي مادي با هنر بود

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

  )احمد رضایی(  »4«ي زینهگ - 4

  )هاي هنري سبک -منابع آزاد(
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گـراي دوران خـود شـناخته     ها به درستی واالترین تصویر کالسیک سوگند هوراتیوس

در پـس  . سیسم انقالبی کشید سیسم روکوکو و کالسی ط روشنی بین کالسیشد و خ

ي آن زمان منظور شده  شود، آگاهانه اوضاع فرانسه داستانی که در این پرده وصف می

ي انقالب ایستاده و تصویري از قهرمـانی و اسـتحکام اخالقـی     فرانسه در آستانه. است

  . میم واداردتواند مردم را به تص جمهوري روم باستان، می

  )در جستجوي زبان نو، پاکباز(

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 5

  )79ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 تخریب نداى و بود خشونت و حرکت سرعت، ماشین، دنیاى ستایشگر» فوتوریسم«

). 1909( داد سر را ایتالیا واپسگراى هنگىفر هاى آکادمى و ها کتابخانه ها، موزه

فعالیت  فیگارو ي روزنامهدر  1909فوتوریسم در سال  ي با انتشار بیانیه» مارینتی«

 تمدنو مظاهر  تاریخگر به  نگاهی طغیان ها فوتوریست .جنبش را رسماً آغاز کرد

را بشریت  مدرنو مظاهر  دادهي أها ر هاي خویش به نابودي آن در بیانیه ،دداشتن

ی از این قبیل یو چیزها ها کتابخانه ،ها موزهآنان خواهان نابودي . کردند ستایش می

به . کردند پیشین را در خویش نگهداري می هاي تمدنبودند که نمادهاي قدیم و 

  .شد ایتالیادر  فاشیسمهاي پیدایش  جنبش فوتوریسم یکی از ریشه ،همین خاطر

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »2«ي گزینه - 6

 )هاي هنري سبک -منابع آزاد(

ي او بـا    آثـار اولیـه  . ي جنبش امپرسیونیسم است هاي برجسته از شخصیت» پیسارو«

او کـه  . هاي ساده مورد توجه منتقـدان واقـع شـد    بندي  اي مالیم و ترکیبه سایه رنگ

ها اثر گذاشـت، خـود نیـز     بود و بر آن» گوگن«و » سزان«راهنماي هنرمندانی چون 

را » سـورا «گـذاري   او اسلوب نقطـه . ي پذیرش دستاوردهاي دیگران بود همواره آماده

قاشی از موضوع واحـد در اوقـات و   ن» منه«چند سالی به عاریت گرفت و به پیروي از 

گیري سبک و اسلوب امپرسیونیسم تا حـد زیـادي    شکل. اوضاع مختلف را تجربه کرد

هاي دیگـر   هایش از دو لحاظ با آثار امپرسیونیست اما نقاشی. هاي اوست مدیون تجربه

  :متفاوت است

بنـدي   کیـب هاي او با افق رفیع، فضاي فراخ و انباشـتگی رنـگ از تر   که منظره اول آن

ي دقیـق   هـاي او نـه فقـط محصـول مشـاهده      تـري برخوردارنـد و دوم، نقاشـی    دقیق

  . ها هستند گر کار و زندگی آدم هاي معین در طبیعت، بلکه نمایان موقعیت

  ) دایرةالمعارف هنر، پاکباز(

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

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه - 7

  )94ي  ، صفحه2تاریخ سیر هنر در (

پردازي  است که با رئالیسمی تند و صریح چهره» کدو پیشگو کله«از آثار مهم دوناتلو، 

هـاي دیگـر    ي فردي از ویژگی صورت استخوانی و جنبه. کند روم باستان را تداعی می

شناسی  ي نامبرده بدون مو هم هست و این عدول از زیبایی ضمنا پیکره. این اثر است

.است رنسانسی

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

  )احمد رضایی(  »4«ي زینهگ - 8

  )هاي هنري  سبک -منابع آزاد(

ي نمایشی در هنرهاي تجسمی، قوت  در دوران باروك که عصر تئاتر نیز هست، جنبه

هاي بارز سـنت نقاشـی اروپـایی     پس از این، بیان نمایشی همواره از خصلت. گیرد می

  )در جستجوي زبان نو، پاکباز. (بود خواهد

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

 )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 9

 )118تا  114ي  ها آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 اى هر نظام شامل مجموعه. اند استاندارد بوده» ORDER«هاي  یونانیان مبتکر نظام

. رود مـى  کـار  بـه  در معمارى نیز امروزه حتى که بوده تناسبات و تزیینات از مشخص

 و سـاختمان  هاى پیشانى ها، سرستون ها، ستون نظام، هر در که است معنى بدان این

 با(هاي دوریایی  نظام :از اند عبارت ها آن از برخى که نظام بوده همان خاص تزیینات،

هـاي   ات زنانـه و سرسـتون  با تناسـب (، آلونیایی )مدور هاى سرستون و مردانه تناسبات

تـوان   از بناهاي مهم یونانی مـی ). با تناسبات و تزیینات گیاهی(و کورنتی ) قوچی شاخ

  .ها اشاره کرد به معابد و تئاترهاي آن
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 منحصر مانند کوه اهرام به فقط معمارى تاریخ در باستان مصریان سهم: »1«ي  گزینه

 و تیـر  مـنظم  هاى شیوه و )دار تونس فضاهاي(رواق  مبتکر چنین هم ها آن .شود نمى

 بـر  افزون .رفتند مى کار به معابر در و شدند مى ساخته سنگ با که اند بوده نیز ستون

 نقوش با مصرى هاى سرستون. گرفت شکل مصر در ها نیز سرستون تزیین سنت آن،

  .شدند مى تزیین گیاهى

 میادین .بود منظم کامالً و شطرنجى هاى خیابان داراى رومى شهرهاى: »2«ي  گزینه

هـا   آن. است بوده بسته و منظم شکل داراى ها، یونانى میادین با متمایز ها، آن شهرى

 جـاى  به را قوس با زدن طاق روش ایتالیا، ي چنین با الهام از معماري قدیم ناحیه هم

 هـاى  دهانـه  توانسـتند  وسـیله  بـدین  و گرفتند کار به یونانى سنتى هاى ستون و تیر

 بتـون  از استفاده مبتکر رومیان آن، بر افزون. بپوشانند ستون به نیاز بدون را بزرگى

 شـبیه  سـاختمانى  چسـب  و نـوعى  سـنگ  قطعـات  از که اند بوده سازى ساختمان در

 هـاى  طـاق  رسانى، آب هاى شبکه توانستند ها آن وسیله بدین .شد مى تشکیل سیمان

  .عمومى و معابد عظیم را بنا کنند هاى حمام نصرت،

شـده   مى احداث )آگورا(شهرى  میادین یونانى شهرهاى دولت مراکز در: »3«ي  گزینه

 هندسـى  شـکل  داراى ها میدان این .است بوده شهرى مختلف هاى فعالیت محل که

 شوراهاى. است داشته براى سایه وجود هایى رواق ها آن اطراف در و نبودند مشخصى

  .گرفتند مى شکل میادین این اطراف در معموالً معابر و ها ورزشگاه تئاترها، شهرى،

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

  )95 -سراسري (  »1«ي گزینه -10

  )99ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

. اسـت  کالسـیک  ي عناصـر  اندیشـمندانه  کاربسـت  در حقیقت آلبرتی معماري سبک

در  کـه  کرد آندرئا مشاهده سان کلیساي در توان می را آلبرتی هاي فعالیت ي اوج نقطه

 کـار  بـه  کالسیک را هاي شیوه ساختمان، نماي بر وي خود، پیشین آثار مانند اثر این

 بـا  را نما و افقی عمودي که ابعاد واداشت را او تناسب، به آلبرتی ي عالقه. برده است

 یـن ا. اسـت  شـده  کلیسـا  ي بقیه از مزبور نماي تر شدن کوتاه باعث که کند برابر هم

 ي دوره از آثـار  دیگـر  بسـیاري  نمـا، در  در تناسب رعایت و بصري به جذابیت عالقه

   .شود می دیده نیز رنسانس

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه -11

  )83ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

ي دیگري از تحول هنـري در عصـر    ي ورود به مرحله اوج هنر گوتیک ایتالیا به منزله

.یساي جامع میالن مشاهده کردتوان در کل نوزایی را می

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

 )نوید میرصادقی(  »1«ي گزینه -12

  )هنر بدوي -منابع آزاد(

ي بشر مرتبط بود و از ایـن لحـاظ    سنگی به طور مستقیم با زندگی روزمره هنر پارینه

  .دارد) بدوي(شباهت زیادي با هنر پریمیتیو 

ي کـار و موضـوع    سنگی با نقاشی بوشمن از لحـاظ شـیوه   ي پارینه هنقاشی غاري دور

هـا و   گـرد در آفریقـا هسـتند کـه نقاشـی      هـا قـومی بیابـان    بوشمن. تشابه بارزي دارد

 )پاکباز -المعارف هنر دایرة. (اند ها ساخته هایی را در غارها و روي صخره کاري کنده

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -13

  )26ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

دلیـل توجـه    .دارد او اطـراف  محـیط  بـا  مستقیمى ي رابطه طراح، انتخابى موضوعات

جـان پیرامـون    به اشیاء و طبیعـت بـی  » موراندي«به روستانشینان و » بروگل«خاص 

بـرد و بـه همـین     ن مـی جملگی به علت لذت خاصی است که هنرمند از این مضـامی 

از آن جایی که اکثر اعضاي الزم به ذکر است، . ها دارد تري از آن سبب، شناخت بیش

بروگل «خانواده بروگل نقاشان شهیري شدند، براي متمایز کردن پیتر پدر، به او لقب 

یان در یدر زمان بروگل، موضوع قرار دادن زنـدگی و آداب روسـتا   .اند داده »روستایی

  . روي این نوع نقاشی در هلند بود و او پیش رسوم نبودم، نقاشی

در عــین حــال شــفاف او از راه و روش زنــدگی و تصــاویر دنیــوي، غیــر احساســاتی 

 -اهـ  هـا و بـازي   هـا، رقـص   شامل کشاورزي، شـکار، غـذا خـوردن، جشـن     -روستایی

 ي هدربـار  معتبرهمتایی هستند به فرهنگ محلی ناپدید شده و منبعی  هاي بی پنجره

  .شانزدهمو اجتماعی زندگی قرن  فرديوجوه 
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  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -14

  )22ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

گامی و هماهنگی استادانه میان تصویر و داستان، فراخ بـودن فضـاي تصـویر کـه      هم

چنـین آوردن بخشـی از مـتن داخـل      گر توان فنی و دید وسیع نقاش است و هم بیان

بندي و تأکید بر فضاهاي  ي کامل به اثر، تنوع در ترکیب ص یک صفحهتصویر، اختصا

  .است» جالیري«شاعرانه از خصوصیات مکتب 

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

  )احمد رضایی(  »1«ي زینهگ -15

  )هنر رنسانس -منابع آزاد(

، اولـین نقـاش   »نیزمکتب و«گذار  ي رنسانس و بنیان از نقاشان دوره» جووانی بلّینی«

نظر کـرد   بلّینی از خطوط مرزي صریح صرف. کار برد ایتالیایی بود که رنگ روغن را به

» تیسـین «. سایه بهره گرفت ها و اشیاء از تنوع و غناي رنگ و رنگ و براي تجسم آدم

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر( .روش کار او را مستقیماً مورد استفاده قرار داد

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

  )نوید میرصادقی(  »2«ي زینهگ -16

  )73و  72هاي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

  .بعدي چیده شده در فضاست هاي سه تر شامل حجم بیش» مالیسم مینی«آثار 

در آثار هنر مفهومی فکر یا . دانند می» پست مدرنیسم«برخی هنر مفهومی را سرآغاز 

تـري دارد و هـدف، اسـتفاده از هـر      نرمند از شیء هنري یا اثر اهمیت بـیش ي ه ایده

ایـن روش،  . ي شخصـی بـه مخاطـب اسـت     ي ممکن براي انتقال پیام یا ایـده  وسیله

. مـال و پـاپ آرت بـود    ي موجود در آثار هنـري مینـی   مفهومی فزاینده واکنشی بر بی

هــا  آن. اثــر بودنــدهنرمنــدان هنــر مفهــومی خواســتار تغییــر برخــورد مخاطــب بــا  

ي آثـار نقاشـی جدیـد توجـه      هاي بصري و ارائـه  خواستند تنها از طریق جذابیت نمی

دهند به  کردند تا مخاطب را با آثاري که ارائه می بیننده را جلب کنند، بلکه تالش می

هنر مفهومی اساس کار را بر تصویر ذهنی هنرمند و مخاطب از اثر قـرار  . تفکر وادارند

  . بود  »مارسل دوشان«حد زیادي مدیون نظرات  داد که تا

 )نوید میرصادقی(  »2«ي گزینه -17

 )هنر اژه و یونان -منابع آزاد(

که نـام سـفالگري کـه ظـروفش را وي تـزیین       است اي هنرمند ناشناخته، نقاش سبروگو

 .داشـت پیش از میالد، گامی بـزرگ بر  490در حدود سال  او. کرد به او داده شده است می

  .شود نخستین حالت ایستایی متعادل در تاریخ نقاشی به او نسبت داده می آفرینش

کننـد   منسـوب مـی   بـه او گـون را   هنرمندي که غالباً افتخار ابداع اسلوب نقش سـرخ 

  .آندوکیدس نقاش است

تشـریحی   ي ائوفرونیوس از نخسـتین هنرمنـدانی بـود کـه عمـرش را وقـف مطالعـه       

  .در روزگار خود مشهور شدهاي بدن کرد و از این لحاظ  اندام

. چــون او یــک آزمایشــگر بــود و هــم »ائوفرونیــوس«معاصــر و رقیــب  »ائوتومیــدس«

وي  ي آفریـده  ي دو دسـته  ي کنندگان در روي کـوزه  هاي شادي چنان که از پیکره هم

ل ئهـاي بـدن بـه مسـا     تشـریحی انـدام   ي بـیش از مطالعـه   »ائوتومیـدس «آید،  برمی

بـر سـطح محـدب و مقعـر و نشـان دادن آن از نماهـاي       نمایی با تجسم شـکل   هاکوت

  )هنر در گذر زمان، گاردنر( .مختلف توجه دارد

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

 )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -18

  )154ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 ذهـن  ،بیسـتم  قـرن  نخسـت  روزهـاى  همـان  از رنگـى  عکاسـى  به دستیابی آرزوى

» اتـوکروم «کـه از روش   دارى حرکـت دنبالـه   .برانگیخـت  را عکاسـان  و مخترعـان 

ي  آغاز شده بود به نخستین تولیدات انبوه کارخانـه  1907ي برادران لومیر در   ساخته

  .شد میالدي منجر 30ي  در دهه» کُداك«

اي هـ  آلمانی رنگینه دان شیمی »هرمان ووگل«میالدي  1873در سال : »1«ي  گزینه

 .ها برداشته شد حساس به نور را کشف نمود و قدم بزرگی در راه رنگی کردن عکس

شاید بتوان گفت اولین تـالش ثبـت    ،دست آوردن عکس رنگی هبراي ب :»2«ي  گزینه

فیزیکدان اسکاتلندي  »جیمز کلرك ماکسول«شود که  می 1861شده مربوط به سال 

ی واحـد از طریـق سـه فیلتـر رنگـی      اقدام به ثبت سه عکس سیاه و سفید از موضوع
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هاي  هایی که همان فیلتر قرمز، سبز و آبی نمود و از طریق سه فانوس اسالید و عکس

نمایش منطبق کند و  ي ها را بر پرده ها نصب شده بود توانست تصاویر آن رنگی بر آن

 .هاي اصلی تصویر را بر پرده بازسازي کند رنگ

دانشـمند آمریکـایی و صـاحب     »ادویـن لنـد  «ي میالد 1963در سال   :»4«ي  گزینه

  .معرفی کرداولین عکس رنگی فوري خود را  (Polaroid) شرکت پوالروید

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

 )علیرضا آزاد(  »4«ي گزینه -19

  )133ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

اي کـه گـویی نـور از     است به گونهغرق در نور » رامبراند«بر خالف » یان ورمیر«آثار 

  .پنجره به داخل یک اتاق تابیده و اشخاص و اشیا را به روشنی نمایان کرده است

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

 )96 -سراسري(  »2«ي گزینه -20

  )80ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 تغییـرات  رفتـه  رفته ولی بود معماري تابع پیکرتراشی در گوتیک پیشرفته، همچنان

 داد و هنـر  بـه  گرایانـه  واقـع  مـاهیتی  و انسان طبیعت به و توجه شد حاصل سریعى

 هـاى  پیکره چنین هم و شد ظاهر غربی هاي اروپاي انسان ویژگی با قدیسین ي چهره

ایسـتا   و حـالتی  باسـتان  ي ي دوره گرایانه طبیعت سبک معیارهاي به توجه با اي زنانه

  .جلوه کرد

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي زینهگ -21

  )171ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

سـر و تـه از اشـکال ماشـینی، دادائیسـم را در نیویـورك        با رسم تصاویر بی» پیکابیا«

  .اشاعه داد

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

 )ن عبدالملکیارغوا(  »1«ي گزینه -22

 )74ي  ، صفحه2سیر هنر در تاریخ (

 کـارولنژي  ي دوره و شـارلمانی  هنـري  و فرهنگی هاي تالش احیاي با اوتونی ي دوره

 را بسیاري هاي یادمان و توانست شد آغاز دیرسازي ي اصالح زمینه و فراتر نهاد گامی

 بـا  و توانسـتند  دنـد بو کـارولنژي  ي ي شیوه دهنده ادامه اوتونی معماران .گذارد جا به

 را کلیسـا  ایـن . را بسـازند  میکائیـل  مهم سن کلیساي دینی و مهندسی اصول رعایت

در  .دانست رومانسک کارولنژي و سبک میان معماري تکامل سیر فاصل حد توان می

 رفتـه کـه   کار به رومی هنر از الهام با شده گري ریخته ي یکپارچه درهاي کلیسا این

 سـبک  .بـود  بـزرگ  ابعـاد  در سـازى  پیکـر  هـاي  شـیوه  مجـدد  ظهور ساز خود، زمینه

 ي کـارولنژي  دوره کـاري  تـذهیب  هاي نسخه از الهام با درها کار شده روي هاي پیکره

 زمان، این در توجه مورد هنرهاي دیگر از. خود است خاص بیان داراي ولی کار شده

 انجیـل  کتاب در توان می آن را ي شاخص نمونه که است کاري تذهیب و نقاشی هنر

  . دید سوم اوتوي

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

  )مینا دامغانیان(  »1«ي زینهگ -23

 )هنر باروك و روکوکو -منابع آزاد(

روشن، خصـلتی نقاشـانه بـه سـبک بـاروك      -تجسم چیزها به مدد رنگ و تباین تیره

  .کند و متمایز میمنریسم و روکوک» پردازانه خط«ي  دهد و آن را از شیوه می

ي  ي سبک باروك را عمدتاً بر اساس باروك ایتالیایی در سـده  مشخصه: »2«ي  گزینه

تأکیـد بـر تعـادل از طریـق همـاهنگی اجـزا در       : توان چنین خالصه کرد هفدهم می

شود؛ زیـرا کمـال    باروك از رنسانس پیشرفته متمایز می  با این تعریف،. تابعیت از کل

نس، برقراري تعادل میان اجزایی است که هر کدام منفرداً نیز از مطلوب هنر اوج رنسا

  .تمامیت و کمال برخوردار است

هــا،  شــگردهاي خــاص نقاشــان منریســت، چــون درازنمــایی پیکــره : »3«ي  گزینــه

هـاي نـامالیم، شـلوغی و     ها، رنگ ها و مقیاس تاب، اختالف تناسب و  هاي پرپیچ حرکت

  .شناسی رنسانس در تعارض بود با منطق زیباییبندي، یکسره  عدم تقارن ترکیب

ي طبیعـت و وفـاداري بـه واقعیـت      بازنمایی باروك بر مبناي مشـاهده   :»4«ي  گزینه

  )المعارف هنر، پاکبازةدایر. (استوار است

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي زینهگ -24

  )81ي  ایران، صفحه آشنایی با میراث هنري و فرهنگی(

  .دهد که زمان و مکان عوض شده استدر تعزیه، چرخش دور صحنه نشان می
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  )علیرضا آزاد(  »2«ي زینهگ -25

  )113ي  آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

. کردندپوش میهایشان را زرهي اشکانی و ساسانی، مردان جنگی خود و اسبدر دوره

هـاي  ي طاق بستان کرمانشاه ما را به یـاد شـوالیه  برجستهشپوش در نقسوارهاي زره

  .اندها بودهپوشان ایرانی، سرمشق آنکه زرهاندازد در حالیاروپایی می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي زینهگ -26

  )هنر قرن بیستم -منابع آزاد(

ه با موضـع انتقـادي در برابـر اکسپرسیونیسـم     هنرمندي است ک» رابرت راوشنبرگ«

او پـس از  . اش بر نسل بعد از خود، بسیار تـأثیر گذاشـت   هاي ابداعی انتزاعی و اسلوب

، آثـاري بـا   1950ي  از اواسـط دهـه  ) سیاه، سفید یا قرمـز (رنگ  یک دوره نقاشی تک

نتزاعـی  ي اکسپرسیونیسم ا تلفیق نقاشی به شیوه: پدید آورد» نقاشی مختلط«عنوان 

  . هاي پارچه، پنکه و رادیو با تصاویر مختلف و اشیایی چون بطري کوکاکوال، تکه

آمریکایی بـه شـمار   » پاپ آرت«از نمایندگان شاخص » اندي وارهول«: »1«ي  گزینه

تر به سبب الغاي اصل اصالت هنـري اسـت تـا     آید و اهمیت او در تاریخ هنر بیش می

  .آفرینی نومایه سبک

ي مناسـبات   اش دربـاره  به سـبب خلـق آثـار افشـاگرانه    » هانس هاکه«: »2«ي  گزینه

 . حاکم بر جهان هنر شهرت دارد

پرشورترین نقاش در جنـبش فوویسـم بـود، امـا     » موریس د والمنک«: »3«ي  گزینه

. گـر دسـت یابـد    ي رنـگ بیـان   بـه عمـق تجربـه   » درن«و » مـاتیس «نتوانست چون 

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر(

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

 )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -27

  )109ي  آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

دهـد و تصـویر، روي مهـر     نقش مورد نظر، زن اشرافی در حال ریسندگی را نشان می

  .به دست آمده است» شوش«برجسته از  این نقش. نقش بسته است

 )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه -28

  )122و  121هاي   صفحه، 2سیر هنر در تاریخ (

 و ي رنسـانس  دوره اسـتادان  هـاي  شـیوه  که بود فالندر استادان ترین برجسته روبنس از

در  .آورد وجود به را اروپایی حقیقتا ي شیوه نخستین و آمیخت در با هم را ایتالیا باروك

 و سـازد  مـی  گـر  جلـوه  را پرشـور  حـاالت  و نیبد نیروي که عضالنی هاي پیکره وي آثار

 و شاخ مثل جزئیاتی وصف .گذارد می نمایش به را ایتالیا هنر صحنه، تأثیرات نورپردازي

  .دهد می نشان را فالندري گرایی واقع زمینه، پیش در هاي تمثیلی جلوه و درختان برگ

 شـدید در  نوسان ،جانورى و انسانى هاى پیکره ها و هیکل از ترکیب ناپایداري حاالت

 و شـکند  مـی  را در هـم  تصویر حدود باروك خاص ي شیوه به که دارد واژگونی حال

 .اسـت  کـرده  شـرکت  صـحنه  در هـم  خـودش  کند احساس شود تماشاگر مى باعث

 . است مشاهده قابل نیز آثارش در سایر روبنس پرتحرك و پویا ي شیوه

 ي مرحلـه  همـان  از را خود يتصویرها داد می ترجیح پیشین نقاشان برخالف روبنس

  .کند ریزي طرح رنگ و کمک نور به نخست

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي زینهگ -29

  )68ي  آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

ي سیستان و بلوچسـتان نسـبت بـه     است که در منطقه» قیچک«نام ساز مورد نظر، 

  .تري دارد مناطق، رواج بیشسایر 

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

 )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -30

  )هنر قرن بیستم -منابع آزاد(

. آیـد  هاي معاصر به شمار می ترین اکسپرسیونیست یکی از برجسته» فرانسیس بیکن«

نه صرفاً تصویرسـازي  هاي احساس است و  هنر، روشی در گشودن حوزه«به اعتقاد او 

نادرست است چـرا کـه   » 3«ي  هاي داده شده، گزینه در میان گزینه» .از یک موضوع

هـاي   دهـد و در جنبـه   معموالً پیکر زن یا مردي را در فضایی بسته جاي می» بیکن«

  . کند انگیز اشکال و حرکات او غلو می نفرت
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هـاي   زنی خاص خود در پـرده  مهاي کژنما و جنبنده و با قل هایی را که با پیکره صحنه

در تصـویر زیـر   . آینـد  آور بـه نظـر مـی    دهنده و اضطراب نمایاند، غالباً تکان لته می سه

  )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (شود اي از آثار او دیده می نمونه

  
  

  و فیزیک ریاضیعمومی درك 

  

 )محمدعلی مرتضوي(  »3«ي گزینه -31

  )محاسبات عددي(

yباشـد  yو xهاي قرمز و سبز به ترتیب ي مهره اگر تعداد اولیه
( )
x


5
و مقـدار   3

  :نسبت مورد نظر ما باشد، داریم aو y2و x2ها به ترتیب نهایی آن

x y x x x   2 2 2  

x a(x y) a(x y) a(x y)      
3 5
8 8  

y a(x y)   
5
8  

y x
x y x a(x y) y a(x y) a

y x


         

2 2
5 5 4
8 8 5  

y
( )

xa
y

( )
x


       

 

5 2114 4 4 13 3
5 85 5 5 51 13 3

  

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

 )94 -سراسري(  »1«ي گزینه -32

  )محاسبات عددي(

ي شکل استوانه را  که متوجه شیب مسیر حرکت متحرك شویم باید گسترده براي این

آن ي یک استوانه، مستطیلی است کـه یکـی از اضـالع     دانیم گسترده رسم کنیم، می

باشـد و مسـیر حرکـت     ي قاعـده مـی   برابر ارتفاع و ضلع دیگر آن برابر با محیط دایره

  :لذا براي این شیب داریم ،متحرك بر روي قطر این مستطیل است

y h
m

x r


   
  



3 3
42 82

  

 )حسن نساري(  »2«ي گزینه -33

  )تبدیالت هندسی(

  .رن استنقش داده شده داراي پنج محور تقارن بوده و فاقد مرکز تقا

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

  )امیرمحمد رضازاده(  »3«ي هگزین - 34

  )دایره(

ي  محـاطی اسـت، در نتیجـه انـدازه     AMBˆي زاویه

. باشـد  مـی  60یعنی AMBˆدو برابر  ABکمان

ي  االضـالع اسـت زیـرا زاویـه     متساوي OABمثلث 

بـا   BOو AOاست و 60برابر AOBمرکزي 

ز برابر بنابراین شعاع دایره نی) شعاع دایره. (هم برابرند

R AB    . است 4

  : شود، لذا داریم ي زیر محاسبه می از رابطه ي  رو به زاویه طول کمان روبه

) دایره  نصف محیط(
 180 طول کمان  

AB ( )


   
60 44180 3  

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

 )باد رامین شاه(  »3«ي گزینه -35

  )احجام -ي فضایی هندسه(

کره  حجم حاصل از دوران مثلث، مخروط و حجم حاصل از دوران ربع دایره، نیم

  . باشد می

Rارتفاع مخروط  

Rي مخروط شعاع قاعده  

Rکره شعاع نیم  

V R R R     2 3
1

1 1
3   حجم مخروط3

Vکره  حجم نیم -حجم مخروط  2زده شده حجم سایه  

R

V R R R R


        

3
3 3 3 3

2

4
1 2 1 13

2 3 3 3 3  

RV

V
R


 



3
1

32

1
3 11
3
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 )باد رامین شاه(  »1«ي گزینه -36

  )ها چندضلعی(

 .کنیم را رسم می BDقطر

  

ABDدر مثلث


   :داریم 

AB AD BD   

BCDدر مثلث


   :داریم 

BD BC DC   

  :ي باال داریم در جمع کردن طرفین دو تا معادله

BD CD AB AD DB    BC  

  : در نتیجه داریم

CD AB AD BC    

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

 )باد رامین شاه(  »2«ي گزینه -37

  )احجام -ي فضایی هندسه(

/ cm 2   ارتفاع مخروط شن5

cm   شعاع مخروط2

r h ( ) / cm


      2 2 31 1 102 2 53 3   حجم مخروط کامل3

V / cm
 

    3
1

10 80 8 3   حجم شن3

t s
/




  

8
8003

0 03  زمان الزم براي تخلیه شن 9

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

 )باد رامین شاه(  »4«ي گزینه -38

  )دایره(

مطابق شکل، مساحت سـطح رنـگ شـده برابـر اسـت بـا تفاضـل مسـاحت         

  دو دایره برابر قطر دایره از مساحت  2مستطیلی به عرض قطر دایره و طول 

  

 

  

  

   طول مستطیل12

   عرض مستطیل6

  6 12   مساحت مستطیل72

r ( )     2 23   مساحت هر دایره9

( ) ( )        72 2 9 72 18 18   مساحت رنگ شده4

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

  )حسن نساري(  »2«ي گزینه -39

  )تبدیالت هندسی(

  .شکل داراي مرکز تقارن نیز هست. باشد محور تقارن می 4شکل داده شده داراي

  

  

  

  

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

 )امیرحسین ابومحبوب(  »1«ي  گزینه -40

  )دایره(

ي محیطی مربع، برابـر طـول قطـر مربـع اسـت، یعنـی        همطابق شکل، طول قطر دایر

  : داریم

R R  2 2 2 2  

R   2   مساحت دایره 2

  2 2   مساحت مربع4

ي محیطـی آن، برابـر    ي محدود بین مربع و دایره بنابراین مساحت ناحیه 2 و  4

بت مساحت این ناحیه به مساحت مربع برابر نس  
 

2 4 14   . است 2

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

 )محمدحسن حیدري(  »1«ي گزینه -41

  )محاسبات عددي(

  :دانیم که در اتحاد چاق و الغر داریم می

      .(a b)(a ab b ) a b    2 2 3 3 .  
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  9: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  9  :ي صفحه  هنرهنر  اردیبهشتاردیبهشت  1313حضوري حضوري آزمون غیرآزمون غیر  هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  : است با بنابراین حاصل برابر

( xy )( x y xy ) ( xy)    2 2 32 1 4 2 1 2 1  

B  Aو  1  1  

A B    1 1   

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

 )باد رامین شاه(  »3«ي گزینه -42

  )احجام -ي فضایی هندسه(

حداکثر حجم را دارد و بـر عکـس از بـین     از بین اجسام با سطح مساوي، حجم کره،

  .اجسام با حجم مساوي، کره حداقل سطح را دارد

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

 )باد رامین شاه(  »2«ي گزینه -43

  )احجام -ي فضایی هندسه(

( a) a ( a) a a      2 2 22 2 3 12   قطر مکعب مستطیل4

a a a a ( )     3 32 2 4 4 4   حجم256

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

 )باد رامین شاه(  »4«ي گزینه -44

  )احجام -ي فضایی هندسه(

AB aBC a 2  

a a a     2 22 4 2 4   ABCDمساحت مستطیل 2

a ( )  2 26 6 2  مستطیلسطح کل مکعب 24

  

  

  

  

  

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

 )باد رامین شاه(  »1«ي گزینه -45

  )محاسبات عددي(

اسـت؛ یعنـی سـال     70ي  شویم این فرد متولد دهـه  ها، متوجه می با توجه به گزینه

سـال   16شـویم کـه    ها متوجه می زینهبا بررسی گ. است 137تولد وي به شکل

  .باشد می 1375سن دارد؛ یعنی متولد سال 

 1391 1375 16

    1 3 5 7  مجموع ارقام سال تولد16

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

  )زاده دي میرابمه(»1«ي  گزینه -46

  )قوانین انرژي -فیزیک(

  :ي انرژي جنبشی داریم با توجه به رابطه

K K J m(v v ) J      5 2 2 5
2 1 2 1

12 10 2 102  

m kg
v v

 
   

 

5 5

2 2 2 2
2 1

4 10 4 10 800
30 20

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

 )رحمت مشیدي(  »3«ي گزینه -47

  )توان -فیزیک(

m kg Pو  4000 W1 500  

s  5 60 tدقیقه300  hو  5 m 3  

mgh
P W

t

 
  2

4000 10 3 400300  

P

P
    2

1

400100 100   بازده80500

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

  )اصفهانی سارا حسنی(  »3«ي گزینه -48

  )نور و بازتاب نور -فیزیک(

  

  

  

  

A B

CD

x1m3
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x

x



1

1

2
5 3  

(x ) x x x    1 1 1 12 3 5 2 6 5

x x 1 16 5 2

x 16 3

xمتر  1
6 23  

  .کنیم برابر شود را بررسی می 2اش از تیر اکنون حالتی که فرد فاصله

  

  

  

  

x

x



2

2

2
5 6  

(x ) x x x    2 2 2 22 6 5 2 12 5  

x 212 3  

xمتر  2
12 43  

 4و در حالـت دوم  متر است سانتی 200متر یا همان 2اش  در حالت اول طول سایه

  .تر شده است متر بیش سانتی 200اش  پس سایه. متر سانتی 400متر یا

cm 400 200 200  

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

 )بابک اسالمی(  »2«ي گزینه -49

  )و انرژي کار(

هـا در هـر لحظـه همـواره بـا       دیگـر متصـل هسـتند، سـرعت آن     ها به یک چون واگن

. کـه اتـالف انـرژي نـداریم، انـرژي پایسـته اسـت        با توجه به این. دیگر برابر است یک

تـرین مقـدار خـود برسـد، انـرژي       بنابراین زمانی که انرژي پتانسیل گرانشـی بـه کـم   

هـا   د رسید و در نتیجه، سرعت حرکـت واگـن  ترین مقدار خود خواه جنبشی به بیش

ي مسـیر   تـرین نقطـه   هرگاه واگن وسطی در پـایین . ترین مقدار را خواهد داشت بیش

ترین مقدار خواهد شـد و در   گیرد، انرژي پتانسیل گرانشی مجموعه کم دار قرار  شیب

  .ترین سرعت را خواهد داشت نتیجه، مجموعه بیش

  

  

  

  

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

 )94 -سراسري(  »4«ي گزینه -50

  )هاي ماده ویژگی -فیزیک(

هـایش بـه    آید، منقبض شده و مولکول به طور کلی وقتی مایعی به شکل جامد در می

شـود و چگـالی آن افـزایش     به همین دلیل حجم ماده کم می. شوند تر می هم نزدیک

  .اند که به شکل مایع هستند تر از زمانی نبنابراین، مواد در حالت جامد سنگی. یابد می

آب پس از انجماد به جاي منقـبض  . ولی آب مایعی است که خاصیتی غیر عادي دارد

9تراکم یخ. یابد شود، در نتیجه حجمش افزایش می شدن، منبسط می
به . آب است 10

آیـد بـه همـین جهـت وزن یـخ       دست می لیتر یخ به 10 لیتر آب، 9عبارت دیگر از

گیـرد   به ایـن ترتیـب، وقتـی یـخ درون آب قـرار مـی      . حجمش است تر از آب هم کم

9تنها
1رود و آن در آب فرو می 10

  .ماند دیگرش روي آب شناور می 10

 

  یترسیم فن

  

  )فراز قضات(  »2«ي گزینه -51

  )نما رسم سه(

  

  

  

  

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه -52

  )پرسپکتیو(

  . اي داده شده، جسم در مقابل خط افق و دید ناظر قرار دارد در پرسپکتیو دو نقطه
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خط دید نـاظر و  . قرار دارند (VP)هاي گریز خطوط افقی جسم روي خط افق نقطه

  . خط افق همیشه بر هم منطبق هستند

 

 

  

  

  

  

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

 )فرهاد باقري(  »4«ي گزینه -53

  )خط و صفحه(

اي کـه   ي افقـی و هـر صـفحه    ي افقی تصویر باشد، صفحه اي که موازي صفحه هر صفحه

خط مواجـه مـوازي   . شود ي جبهی نامیده می ائم تصویر باشد، صفحهي ق موازي با صفحه

  . ي تصویر است هر دو صفحه

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »2«ي گزینه -54

  )نما رسم سه(

  

 

 

  

  

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

  )مهرنوش گلدوست(  »2«ي زینهگ -55

  )ت احجامشناخ(

سطح افقی، یعنی  4و) رخ نیم(سطح جانبی  4سطح جبهی، 8این حجم حداقل از

  . سطح جداگانه ساخته شده است 16در مجموع از

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

 )فرهاد باقري(  »2«ي گزینه -56

  )خط و صفحه(

  . شوند رو به صورت واقعی دیده می تمامی صفحات جبهی در تصویر روبه

 )94 -خارج از کشور(  »2«ي گزینه -57

  )یابی مجهول(

  

  

  

  

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

 )فرهاد باقري(  »3«ي گزینه -58

  )خط و صفحه(

 . نامیم رخ می ي نیم باشد را صفحه zoyوازي محوراي که م  صفحه

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

  )فراز قضات(  »1«ي گزینه -59

  )تصاویر موازي(

  .شود تري می در ترسیمات پالن اُبلیک روي صفحات افقی تأکید بیش

  )پالن اُبلیک - پرسپکتیو فصل - چاپ قدیم  کشی کتاب ترسیم فنی و نقشه(

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

 )حمیدرضا مظاهري(  »1«ي گزینه -60

  )نما رسم سه(

  . تواند صحیح باشد می» 1«ي ي زیر، تنها گزینه خورده با دقت در تصویر مجسم برش

  

  

  

  

  

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

  )قضات فراز(  »2«ي گزینه -61

  )یابی مجهول(
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  12: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  12  :ي صفحه  هنرهنر  اردیبهشتاردیبهشت  1313حضوري حضوري آزمون غیرآزمون غیر  هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

با توجه به دو نماي داده شده، حجـم مقابـل کـه مکعـب     

، صحیح است  خورده ي آن برش  مربعی است که دو گوشه

  . باشد می» 2«ي  که با توجه به حجم، نماي قائم گزینه

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

  )حمیدرضا مظاهري(  »3«ي گزینه -62

  )شناخت احجام(

مکعـب   11واحد در نظـر بگیـریم، بـا اضـافه کـردن      1اگر ضلع هرمکعب کوچک را 

مکعب کوچک تشـکیل شـده    27واحد که از 3کوچک، مکعب بزرگی به طول یال

  .شود ساخته می

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

  )زاده پگاه عبداله(  »1«ي گزینه -63

  )نما رسم سه(

  .یابیم که خط ندید، رسم نشده است در می» 2«ي  با توجه به گزینه

بخش چپ حجم به درستی رسم نشده و داراي یک خـط  » 3«ي  چنین در گزینه هم

  .اضافه است

دایـره رسـم شـده، در     لی به شـکل نـیم  اي توخا نماي بخش استوانه» 4«ي  در گزینه

  .بیضی ترسیم شود صورتی که باید به شکل نیم

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

  )فراز قضات(  »1«ي گزینه -64

  )کشی معماري نقشه(

گیرد،  این مرحله که محاسبات اسکلت ساختمان و اتصاالت مربوطه در آن صورت می

  . شود هاي معماري انجام می پس از تهیه و تصویب نقشه

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

 )مهرنوش گلدوست(  »4«ي گزینه -65

  )یابی مجهول(

  . تواند درست باشد می» 4«ي افقی داده شده، فقط گزینهبا توجه به نماي 

  

 

 

 

  

  

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

 )95 - سراسري(  »1«ي گزینه - 66

  )تصاویر موازي(

  . روند شمار می بعدي کاوالیر، جنرال و کابینت از تصاویر مایل یا ابلیک به تصاویر سه

  محـوري نامیـده   بعدي آگزنومتریک یا سه ایزومتریک، دیمتریک و تریمتریک، تصاویر سه

  . شوند می

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

 )فراز قضات(  »2«ي گزینه - 67

  )تصاویر موازي(

هـاي   شوند امـا در روش  ها تبدیل به بیضی می هاي ایزومتریک و دیمتریک دایره در روش

  .کنند ها تغییري نمی رو دایره ي روبه کابینت و کاوالیر، در صفحه

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

 )محمدامین امیریان(     »3«ي گزینه - 68

  )ابزار و تجهیزات(

کش تی، این است که پس از اتمام کـار،   ي محافظت از خط له نکات مد نظر دربارهاز جم

  .اش قرار داد و این امر، براي محافظت از آن الزامی است بایستی آن را در جلد مخصوص

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

 )محمدامین امیریان(  »3«ي گزینه - 69

  )يکشی معمار  نقشه(
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هـاي معمـاري،    عالوه بـر نقشـه  . هاي متعددي نیاز است یک بنا به نقشه براي ساخت

هـاي سـازه    ي ساختمان بخش مهمی از بناست و ساخت هر بنـا نیازمنـد نقشـه    سازه

هاي گرمایش و سرمایش ساختمان و  ها، براي معرفی سیستم عالوه بر این نقشه. است

هـاي   سانسور و غیره، به نقشهي اجراي آب و فاضالب، تهویه و تجهیزاتی مانند آ نحوه

  . تأسیساتی احتیاج است

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

  )فراز قضات(  »3«ي گزینه -70

  )کشی معماري نقشه(

ي صحیح از مداد و مداد اتود، آن است که هنگام نوشتن و یا خـط کشـیدن،    استفاده

نوك آن در یک جهـت سـاییده و    باید به طور مداوم و آرام در دست چرخانده شود تا

  .پهن نشود و نوشته و یا خط از کیفیت و پهناي یکسان برخوردار باشد

  

  خالقیت تصویري و تجسمی

  

  )شیدا نجفی(  »2«ي گزینه -71

  )60ي   کارگاه نقاشی، صفحه(

هاي بدیع و گوناگونی را  بندي ، در سی و دو منظره از کوه فوجی، ترکیب»هوکوساي«

سـازي   ارائه داده که از آثار درخشان تاریخ منظره) کوه فوجی( از یک موضوع طبیعت

نـام   اي بـه  همچنین کلـود مونـه، نقـاش امپرسیونیسـت، مجموعـه     . شود محسوب می

خود قرار داده و یک نما از این مکان را در ساعات   کلیساي جامع روئن را موضوع کار

  . تهاي گوناگون به تصویر کشیده اس مختلف روز، با نورپردازي

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

  )شیدا نجفی(  »1«ي گزینه -72

  )فنون بصري -منابع آزاد(

انحنـا یـا   «و » ترکیـب «، »انعکاس«گر  نمایان» 4«و » 3«،» 2«هاي  به ترتیب گزینه

  . اند هستند که به صورت تدریجی و با اصولی منظم در تصویر ایجاد شده» خمیدگی

  ) فرم و طرح، وسیوس ونگکتاب اصول (

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه -73

  )258ي  ، صفحه2طراحی (

اي کـار شـده اسـت و بخشـی از مـاجرا را بـه        تصویر مورد نظر به قصد تصویرسازي قصه

انـد و   سه نفر که وضعیتی تقریباً غیرمعمول دارند در کنار هم قرار گرفته. کشد تصویر می

. افتـد  ماجرا یا اتفاق قصـه در بیـرون از کـادر اتفـاق مـی      .اند اي خاص خیره شده به نقطه

تواند بـه فضـاي غیرمعمـول     ها می گذاردن سه ماه، هر یک بر باالي سر یکی از شخصیت

مکان بودن قصه اشـاره دارد   زمینه، جز بافتی ساده به بی طراحی کمک کند و نبودن پس

  .افزاید می) شود رمزي که بعد از خواندن قصه دریافت می(و به گنگی ماجرا 

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -74

   )109و  108هاي  انسان، فضا، طراحی، صفحه(

قو . به عنوان موضوع اصلی تصویر هستیم» مرگ«در تصویر داده شده، شاهد انتخاب 

کادر افقی براي مـرگ  . میرد در تنهایی خلوت، غمگین و بسیار عاشقانه و شاعرانه می

ترین  دقت نمایید که فضاي تاریک و سیاه تصویر نیز بیش. در دریا انتخاب شده است

  .قرابت را با مفهوم مرگ دارد

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي زینهگ -75

  )122و  121هاي  ، صفحه2کارگاه هنر(

انـد و   هـا در روشـنایی قـرار گرفتـه    ، زن»دومیـه «اثـر    »قطار درجه سـوم «در تصویر 

  .نسبتاً تاریک بوده و موجب قدرت بصري موضوع اصلی شده است   زمینه پس

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه -76

  )درك تصویر -منابع آزاد (

» ي دیوانـه  ي دیوانـه  ي دیوانـه  دنیاي دیوانـه «از تیتراژ فیلم تصویر مورد نظر قسمتی 

» سـائول بـاس  «. ساختن تیتراژ آن را به عهده داشـته اسـت  » سائول باس«است که 

 .هاي پوستر و تیتراژ فیلم شهرت بسیاري داشته است گرافیستی است که در عرصه
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  )هادي باقرسامانی(  »2«ي زینهگ -77

  )18 و 15ي  ها کارگاه نقاشی، صفحه(

براي مثال رنه ماگریت . نگریستند از دیدي غیر واقعی به اجسام می» ها سوررئالیست«

  .کند ها را به ابزاري براي تفکر تبدیل می با کتمان نام اشیاء، آن

به ترتیب مربوط به ویژگی آثار موراندي، اندي وارهـول  » 4«و » 3«، »1«گزینه هاي 

  .جان و اجسام هستند و مارسل دوشان در برخورد با طبیعت بی

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي زینهگ -78

  )درك تصویر -منابع آزاد(

ي بازي کودکانه در تصویر مشـهود اسـت و ایـن بـدون      توجه کنید که وجود یک وسیله

صـحیح را   ي  تـوان گزینـه   با تکیه بر همین یک مورد، مـی . جا قرار نگرفته است دلیل آن

 .تشخیص داد

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي زینهگ -79

  )144ي  ، صفحه2کارگاه هنر (

 تصـویر از  اجـزاي  حرکت محمد، سلطان اثر )ص(محمد  حضرت معراج نگارگري در

خـتم  ) ص(محمـد   حضـرت  به حلزونی گردشی با و شود می آغاز پایین راست سمت

 بـه  اشـاره  در حلزونـی  گردش این با پیچ در پیچ ابرهاي و فرشتگان کثرت. شود یم

 هنرمنـد،  خـالق  و بـدیع  بنـدي  ترکیب .است شده مبدل کثرت در وحدت پیامبر به

 در تـداوم  و انسـجام  آهنـگ،  ضرب حرکت، در هماهنگی از استفاده را با اجزا ي همه

  .قرار داده است معراج تجلی خدمت

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

 )96 -خارج از کشور(  »3«ي گزینه -80

 )شناسی سبک -منابع آزاد(

در . شـود  ، تصویر مـی استدر واقعیت  طور که همان چیز عیناً در آثار فتورئالیستیک، همه

مـال پایـه و    در آثـار مینـی  . ترین بخش آن است ي اثر مهم سپچوال، مفهوم و ایدهنآثار کا

بر سادگی و دوري از پیچیدگی است و در آثار کنستراکتیو تأکیـد بـر اشـکال     اساس کار

در تصویر مورد نظـر، یـک فضـاي    . ، خطوط رابط و اجزاي سازنده استانتزاعی هندسی،

هـاي سـبک    بنابراین به ویژگی. چینش یافته است ،ترین عناصر ن و سادهتری داخلی با کم

  . تر است نزدیک »مالیسم مینی«

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

  )هادي باقرسامانی(  »3«ي گزینه -81

 )153ي   ، صفحه2کارگاه هنر (

در . مطرح شـد  1960ي  کانسپچوال آرت یا هنر مفهومی جنبشی است که در اواخر دهه

در واقـع هـدف اصـلی، رسـاندن     . تر از ابزار و چگونگی اجزا است این جنبش مفهوم، مهم

  .یک مفهوم یا ایده به مخاطب است

توان سل لویت، داگالس هیوبر، جـوزف کاسـوت و    ي این سبک می از هنرمندان برجسته

  .بروس نومان را نام برد

او در . ذاران جنبش کانسـپچوال آرت اسـت  گ تصویر مورد نظر اثر جوزف کاسوت از بنیان

اي یـک بیـل،    ي همان بیل و معنی واژه نامـه  ، عکس هم اندازه این اثر با نمایش یک بیل

 گـر  بیـان  تواند می شیء یک کالمی یا بصري نمایش آیا«کند که  این مسئله را عنوان می

  »باشد؟ شیء آن ماهیت

توانیـد در کتـاب درسـی     را مـی » لییـک و سـه صـند   «ي مشابه این اثر با عنـوان   نمونه

  .مشاهده کنید

 و کنـد  بـازگو  را مرجـع  و زبـان، تصـویر   بـین  ي رابطـه  تواند می »صندلی سه و یک«اثر 

 یـا  شـیء  معـانی  ي دامنـه  ي عالوه به زبانی و بصري معانی و شیء بین اي رابطه اشکاالت

  .قراردهد بررسی معرض در را مرجع

 کـه  کلمـاتی اسـت   ضـمنی  معنـی  و صـریح  معنی شامل که نامه واژه از کلمه توضیحات

 از و )بـودن  یکـی ( تجانس سویی از باشند می او صندلی سه و یک اثر به مرتبط و وابسته

 ماهیـت  درك بـه  را مـا  درنهایـت  و کننـد  مـی  تفهیم را )سه و یک( تجانس عدم سویی

  .دارند وامی هنري، کار ثابت و جدانشدنی

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

  )شیدا نجفی(  »3«ي گزینه -82

  )237و  236هاي   ، صفحه2طراحی (

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

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

    

  15  :ي صفحه  هنرهنر  اردیبهشتاردیبهشت  1313حضوري حضوري آزمون غیرآزمون غیر  هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

هاي  اي را از درون سنگ خارج کند و قسمت خواهد پیکره طراح مانند پیکرتراشی که می

تراشد تا به خود اندام برسد، فضاي منفی را مشخص کـرده اسـت تـا بـه      پیرامونی را می

  . حالت مدل برسد

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

 )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه -83

 )94و  93هاي  ، صفحه2کارگاه هنر (

بـاره بـا یـک     جیمز انسور در این اثر، در میان یک بیان اکسپرسیونیستی منسـجم، یـک  

وي بـا وجـود ازدحـام و شـلوغی     . کنـد  ي نظرها را به خود جلب می نما، همه تصویر واقع

  . حلی جدید یافته است عناصر، راه

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -84

  )98ي  آشنایی با هنرهاي تجسمی، صفحه(

 ي حیطـه  سیاسـى در  و اجتمـاعى  وضـعیت  از انتقاد با گرى واقع ي شیوه نوزدهم قرن در

 وصـف  بـه  مضامین دینی و اساطیري گرایی و آرمان از دور به این شیوه. یافت تجلى هنر

 از قبیـل  جزئیـات  بـه  در این مکتب، پرداختن. برآمد اجتماعى هاى ناهنجارى و ها زشتى

 نبـوده  نمایی واقع تنها نه مجسمه، چروك صورت و چین و ابرو کمربند یا ي لباس، دگمه

 فرانسـوى  بـزرگ  سـاز  مجسمه همین زمان، شد؛ در مى محسوب هنرى ابتذال نوعى بلکه

 آن از تـر  خالقانـه  او کارهـاى . رسید شهرت به گرا سازى واقع مجسمه در» رودن اگوست«

 هنـرى  مهم مکتب چند ردیف در او آثار. شناخت گرى واقع نام فقط با را او بتوان که بود

 بـه  او. گرفـت  الهـام » آنژ میکل« تمام نیمه کارهاى از »رودن«. شناخته شده است جهان،

 هـاى  بلکـه قسـمت   نیـاورد،  بیـرون  سـنگ  دل از را هـایش  مهمجس از هایى عمد، قسمت

 و گذاشت باقى سنگ داخل خورده صورت تیشه به هم را بقیه و داد صیقلى را زده بیرون

سـنگ   دل از خواهـد  مى اى مجسمه گویی که شد عرضه اىگونه کارش به ترتیب، بدین

  .بیاید بیرون

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

 )96 -سراسري (    »3«ي گزینه -85

  )فنون بصري -منابع آزاد(

هـا   بارزترین ویژگی تصویر موردنظر وجود حرکت متقاطع به سبب محل قرارگیري دست

ترین وزن بصري در مرکز  وجود بیش(بندي وسط میزان،  چنین ترکیب هم. در کادر است

  .ویژگی غالب تصویر است) کادر

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه -86

  )سبک شناسی -منابع آزاد(

ها، یا به عبـارتی تناسـب خطـوط     تناسب چهارگوش

» پیت موندریان«عمودي و افقی، در این تصویر آثار 

در تصـویر مقابـل یـک نمونـه از     . آورد را به یـاد مـی  

هـاي متقـاطع و مشـهور مونـدریان را      بنـدي  ترکیب

ایـن تصـویر را بـراي همیشـه بـه      . نیدک مشاهده می

  )کتاب فن و هنر عکاسی، شفائیه. (ذهن بسپارید

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

  )شیدا نجفی(  »4«ي زینهگ -87

  )40ي  انسان، فضا، طراحی، صفحه(

. دهـد  را نشـان مـی  » جورجو دکریکو«اثر » خوشحالی شاعر«تصویر مورد نظر تابلوي 

  . گر زمان است این اثر کیفیتی فیزیکی و روانی دارد و نمایانسایه در 

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي زینهگ -88

 )فنون بصري -منابع آزاد(

ي صـحیح مواجـه    باید توجه داشته باشید در سؤاالتی از این قبیل شما با چند گزینه

در . تـرین گزینـه را انتخـاب کنیـد     ت، بهترین و کامـل هستید که باید بر اساس اولوی

ترین عامل سازنده، استفاده از تضاد بین صلح و جنـگ اسـت    تصویر مورد نظر اساسی

که در ساخته شدن این گزینه، هم نماد و نشانه و هـم مفهـوم مرکـزي مـورد توجـه      

  .است، اما اولویت اصلی اساس تشکیل پوستر، توسط مفهوم تضاد است

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

 )احمد رضایی(  »2«ي گزینه -89

  )درك تصویر -منابع آزاد(
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توانـد بـه    است که می» شهرسازي به شکل مربعی در عصر باستان«موضوع این طرح 

  . عنوان پوستر یا جلد کتاب مورد استفاده قرار گیرد

  )مبادي سواد بصري، داندیس(

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

 )هادي باقرسامانی(  »4«ي گزینه -90

 )56ي   انسان، فضا، طراحی، صفحه(

تمام صحنه از دید ناظري باالتر از شخصیت اصـلی  ) هاي انگل(ي دید از باال  در زاویه

که بسته به حالت، وسعت و ... براي مثال، از باالي یک کوه، بام خانه و . شود دیده می

ي دید، اغلب براي کم ارزش جلـوه دادن   از این زاویه. شود فضا وصف می ي دید، زاویه

 .شود ها استفاده می ها و ایجاد تواناییِ غلبه بر آن شخصیت

  

  خالقیت نمایشی

  

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -91

  )هاي سینمایی سبک(

 ، علوم امروزي یا مربـوط بـه  )Sci-Fiیا  Science fiction(تخیلی   -در ژانر علمی

از مضـامین مهـم ایـن ژانـر،     . گیـرد  ي هنرمند و آفرینشـگر قـرار مـی    آینده، دستمایه

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

  هاي دیگر به محل مناسب براي زندگی انسان تبدیل سیاره. 1

، برخورد نژادهاي هوشمند غیرانسانی با انسـان، چـه در   زیست فرازمینی، ها بیگانه. 2

 هاي غیر فیزیکیزمین، چه در فضاي خارج و چه در ابعاد و فضا

 …و ها چاله کرم، جهش، سفر فضایی. 3

 سفر در زمان. 4

 ...هاي ذهنی و  ، قدرتژنتیک، شناسی زیستپیشرفت علم، . 5

  ) Multi-verse(ها و دنیاهاي موازي  زمان. 6

  هاي حیاتی متفاوت شیمی .7

 ي مرزهاي علم پردازي درباره ي اکتشافات علمی، خیال تأثیرات آینده. 8

  )95 -سراسري (  »3«ي گزینه -92

  )هاي سینمایی سبک(

، هنرمندان سوررئالیست با آگاهی از توانمندي عکاسی در ایجـاد  »آندره بازن«از نظر 

 .پرداختند انگیز و مؤثر بر مخاطب به خلق اثر می تصاویر شگفت

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

  )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه -93

  )سینماي ملل(

شود که هیچ ارتباط روایی بـا یکـدیگر    از چهار داستان کوتاه تشکیل می »کوایدان«م فیل

  .»فنجان چايیک در «و  »ی بدون گوشییچهو« ،»زن برفی« ،»سیاه گیسو«: ندارند

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

  )مینا دامغانیان(  »2«ي گزینه -94

  )سینماي ملل(

ي  مقالـه . پـرداز سـینما نیـز بـود     نه تنها یک فیلمساز، بلکه شاعر و نظریه» پازولینی«

تـرین   شد، یکـی از مهـم   منتشر» کایه دو سینما«ي  او که در نشریه» سینماي شعر«

شناسـی آن نوشـته    ي سـینما و زیبـایی   ي ماهیت شعرگونه هایی است که درباره مقاله

سـینماي  «پـازولینی  . شده و از اعتبار آکادمیک و تحلیلـی بسـیاري برخـوردار اسـت    

  . داد ترجیح می» سینماي نثر«را به » شعر

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »1«ي گزینه -95

  )سینماي ملل(

» تارانتینو«هاي از ساخته» انگیزهشت نفرت«تصویر مورد نظر، مربوط به پوستر فیلم 

  . است

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

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه -96

  )سینماي ملل(
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ی در خـارج از قـاب،   ، برسون از صداهاي جزئ»یک محکوم به مرگ گریخت«در فیلم 

   .استفاده کرده است

درك دشـوار   مردگـی،  نـوعی رمـز و راز در عـین دل   : از نـد ا هاي آثار او عبارت ویژگی

استفاده از نابازیگران، نشان دادن مکان با استفاده از جهت نگـاه بـازیگر،    ها، شخصیت

رش، ، اهمیـت صـدا در آثـا   )بعد از خاطرات کشیش روسـتا (پرهیز از نماهاي عمومی 

نمـایش تکرارهـا بـا تفـاوت      هاي بدون حس و استفاده از بازیگر به عنوان مـدل،  بازي

  )تامسون -هنر سینما، بوردول( .شود ظریف که سبب ایجاد ساختار سیال می

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه -97

  )کارگردانان خالق سینماي صامت(

بـا الهـام از    1902در اواخر سال را » نشان آمریکایی زندگی یک آتش« کوتاهم فیل ،پورتر

ساخت کـه در   جیمز ویلیامسوني  ساخته» )1902(آتش «فیلم مشهور انگلیسی، به نام 

این فیلم از تصاویر آرشیوي استفاده کـرد   ي در تهیه او. به نمایش درآمد 1903 ي ژانویه

اولـین فـیلم داسـتانی سـینماي آمریکـا بـه        ،این اثر. که در استودیوي ادیسون یافته بود

  .صحنه تشکیل شده بود 7آید که با زمانی حدود ده دقیقه از  شمار می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه -98

 )درك تصویر(

هـا تبـر بـه دسـت دارد و      شود که یکی از آن در تصویر داده شده، دو مانکن دیده می

امـا  . هـاي ایـن دو مـانکن سـاخته شـده اسـت       بینیم که از پاها و دست نردبانی را می

ن یک پله کم دارد و تنها یک دسـت مـانکن بـاقی مانـده     جاست که نردبا مشکل این

ي آخر استفاده شـود، چـرا کـه دسـت دیگـري بـاقی        شود به عنوان پله است که نمی

تواند همان دستی که تبر در آن قـرار دارد را   نمانده و مانکن با دست خودش هم نمی

سؤال است چرا  بهترین گزینه براي پاسخ به این» تالش بیهوده«از این رو، . قطع کند

و پایی براي باال رفتن از نردبـان بـاقی    ي آخر ساخته بشود هم دیگر دست  که اگر پله

  !نمانده است

فیگور سمت چپ به قصد ساخت نردبان، تبر به دست گرفته و نـه بـه   : »1«ي  گزینه

  .منظور انتقام

ویر فیگورهـاي موجـود در تصـ   . کاري و تنبلی اسـت بطالت به معنی بی: »2«ي  گزینه

  .تواند به هدف منجر شود اند، اما عملی که نمی دست به عمل زده

گویی این دو مانکن . ها دارد آن» انتظار«نگاه رو به باالي دو فیگور حکایت از : »3«ي  گزینه

  .منتظرند دستی از غیب به نجاتشان بیاید؛ بنابراین، نمودي از پشیمانی وجود ندارد

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

  )محمد معتمد(  »1«ي گزینه -99

  )هاي سینمایی سبک(

طرفداران نئورئالیسم هرگونه بازسازي واقعیت تاریخی را که براساس ضرورت سیاسی 

  .شمردند به وجود نیامده بود، مردود می

» زنـد  پستچی همیشه دو بار زنگ مـی «براساس رمان » وسوسه«فیلم : »2«ي  گزینه

  .ساخته شده است

کامالً منطبق با هنجارهـاي سـینماي    ي نئورئالیستیها در تدوین، فیلم: »3«ي  گزینه

  .رسد کالسیک هالیوودي قرار دارند و همه چیز متعارف به نظر می

یـات و تاثیرگرفتـه از   ئجز ي هاي سـینماي نئورئالیسـتی بـر پایـه     فیلم: »4«ي  گزینه

به جاي روابط علت  »تصادف«صر تأکید بر عن. شوند اتفاقات روزمره زندگی روایت می

هاي این نوع سینما است و به ایـن صـورت قصـد     ترین ویژگی یکی از اصلی ،و معلولی

دوري از روایتی خطـی و منسـجم،   . تر به زندگی واقعی نزدیک کنددارد خود را بیش

ـ  ها خـود را مـی   پایان باز فیلم تر از هر چیز دربیش تـاریخ سـینماي هنـري،    . (دنمایان

  )تامسون -پاتاالس؛  تاریخ سینما، بوردول  -گرگور

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

  )علیرضا آزاد(  »3«ي گزینه - 100

  )ایران سینماي(

کـه خـود    بـرداري شـد   فـیلم  ،در یک خـودروي در حـال حرکـت    »ده«تر فیلم  بیش

کـرد    ه بازیگرانهاي مورد نیاز را ب او توصیه. کیارستمی در آن اتومبیل حضور نداشت

ها در شـهر تهـران راننـدگی     در داشبورد قرار داد و سپس در حالی که آن یو دوربین

در فیلم از دو یـا سـه دوربـین اسـتفاده شـده، بـه       . ها فیلم تهیه کرد کردند، از آن می

  . خورند دیگر کات می همین طریق نماهاي متفاوتی گرفته شده که به یک
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  )انمینا دامغانی(  »4«ي گزینه - 101

  )درك تصویر(

. ي جبر بر اختیار انسان اسـت  کند، سلطه چه در تصویر بیش از همه خودنمایی می آن

خواهند به فرد در حال غرق شدن کمک  هاي داخل تصویر می به این معنی که انسان

جـا کـه    کنند اراده دارند، امـا از آن  و تصور می) ها توجه نمایید به زبان بدن آن(کنند 

ال دویدن بر روي تردمیل هستند، به جاي دویـدن بـه سـمت فـرد در     هر کدام در ح

ــه نــوعی . رســند حــال غــرق شــدن، بــه مقصــد نمــی  راه رفــتن بــر روي تردمیــل ب

دهد در یک مکان بماند، ولی در  نماست چرا که این وسیله به کاربر اجازه می متناقض

تـوهم  «ین دلیـل،  به هم .دهد ي دویدن و راه رفتن را هم به او می همان حین، اجازه

  . شود ترین مفهومی است که از تصویر داده شده برداشت می اصلی» اراده

  »دسـت در دسـت هـم دادن   «بسـتگی از طریـق    معموالً حمایت و هم: »1«ي  گزینه

انـد، بـیش از    هایی که در این تصویر به نمـایش درآمـده   شود، اما انسان نشان داده می

  .شان هستند ي از دست رفته گر اراده هکه به حمایت جمعی برسند، نظار آن

تـر را عقـب بینـدازد و     که فرد کارهاي ضروري یعنی این  »کاري اهمال«: »2«ي  گزینه

این گزینه به این سـبب   .تر را انجام دهد ترجیح دهد که ابتدا کارهایی با ضرورت کم

قـاً در حـال   خواهند به امر ضروري بپردازند و اتفا نادرست است که افراد در تصویر می

  . دویدن به سوي هدف هستند، اما جبر پایشان را بسته است

حرکت و شتابزدگی در تصویر نمود دارد، ولـی موضـوع اصـلی تصـویر     : »3«ي  گزینه

  .موضوع اصلی نرسیدن این افراد به فردي است که به کمک نیاز دارد. نیست

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

  )ارغوان عبدالملکی(  »3«ي گزینه - 102

  )سینماي ایران(

  .است» شکسپیر«اثر » هملت«اقتباسی از » مسیحی واروژ کریم«ي  ساخته» تردید«

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

  )مونا محمدیاري(  »2«ي گزینه - 103

  )هاي سینمایی سبک(

هاي خبـري   ساخت فیلماي که از  هاي ایتالیایی و تجربه ورتوف تحت تأثیر فوتوریست

به دست آورده بود به شدت با حضور داستان تخیلی در فیلم، مخـالف بـود و اعتقـاد    

 1925او در سـال  . هاي مستند استفاده کرد داشت که در فیلم باید از تصاویر و شکل

درود بـر  ! پـرداز بـورژوازي   هـاي افسـانه   مرگ بر فیلمنامـه «: اي چنین نوشت در مقاله

  »!نه که هستگو زندگی، همان

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

  )مینا دامغانیان(   »3«ي گزینه - 104

  )سینماي ملل(

اریـک  «. آغاز فیلمسازي دیجیتال، امکانات زیادي را در اختیـار فیلمسـازان قـرار داد   

با استفاده  2001آمد، در سال  که از کارگردانان موج نوي فرانسه به حساب می» رومر

بازیگرهـا را درون تابلوهـاي   » خـانم و دوك «امکانات دیجیتـال توانسـت در فـیلم     از

  .نقاشی جا دهد

، »پـیش از طلـوع  «هـایی چـون    کـارگردان فـیلم  » لیتـر  ریچارد لینک«: »1«ي  گزینه

را بـا ویـدئوي   » زنـدگی بیـدار  «، فیلم )Boyhood(» پسرانگی«و » پیش از غروب«

امپیوتري براي تبدیل آن به نوعی انیمیشن شبیه ي ک دیجیتالی گرفت و از یک برنامه

  .روتوسکوپ بهره گرفت

ي مایک فیگیس سـه خـط روایـی را بـه طـور       ساخته» تایم کُد«فیلم : »2«ي  گزینه

  .کند ي واحدي دنبال می زمان در کنار هم بر پرده هم

بـا سـاختار   » هـا و مـن   کـن  جمـع  دانـه «با ساخت فـیلم  » آنیس واردا«: »4«ي  گزینه

هاي خـود بـه عنـوان     اي و بافت تصویري غنی آن با ویدئوي دیجیتالی، به ریشه الهمق

  )تامسون –تاریخ سینما، بوردول . (عکاس خبري بازگشت

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

  )علیرضا آزاد(  »2«ي گزینه - 105

  )هاي سینمایی سبک(

» نـوآر «در سـبک  » دیوید لین«اثر  »الیور توئیست«تصویر مورد نظر، مربوط به فیلم 

  .است
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  )96 -خارج از کشور (  »4«ي گزینه - 106

  )مباحث فنی سینما -223ي  کتاب سبز خالقیت نمایشی، صفحه(

 .کننده است ، نور تلطیف1ي  ، نور اصلی و نور شماره2ي  نور شماره

نور . شود درجه نسبت به موضوع تابانده می 45 ي با زاویه یک صحنه معموالً نور اصلی

نورهاي دیگر را براي کنتراست، ایجـاد  . مین شودأتواند از نور خورشید نیز ت اصلی می

  .افزایند روشن و تزئین صحنه، به این نور می سایه

کنار دوربـین و در کنـار    که معموالً است نور مالیمینده، کن منبع نور فرعی یا تلطیف

هاي ایجاد  ندیده را نور دهد و یا سایهگیرد تا مناطق نور روي نور اصلی قرار می به یا رو

. توسط نور اصلی را تلطیف کند و به این ترتیب از شدت تضاد نور و سایه بکاهد ،شده

اما این نور نبایـد روي میـزان نـور    . شود از این نور براي تزئین صحنه هم استفاده می

  .اي به جا بگذارد سایه ،صحنه اثر خاصی بگذارد و از خود

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

 )محمد معتمد(  »2«ي گزینه - 107

  )سینماي ایران(

ي فـیلم  اي بهترین کـارگردانی را از جشـنواره   خرس نقره »ي الی درباره«فیلم 

  .برلین دریافت کرد

اي بهتـرین  موفق به کسب خـرس نقـره  » جدایی نادر از سیمین«فیلم : »1«ي  گزینه

  .الیی بهترین فیلم شدبازیگر مرد، زن و خرس ط

  .توانست نخل طالیی کن را دریافت کند» طعم گیالس«فیلم : »3«ي  گزینه

  .نامه شد اي براي بهترین فیلم موفق به کسب خرس نقره» پرده«فیلم : »4«ي  گزینه

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

 )علیرضا آزاد(  »1«ي گزینه - 108

  )هاي سینمایی سبک(

ي پـیش از جنـگ شـناخته     ترین اثـر فرانسـه   به عنوان برجسته »بازي ي قاعده«فیلم 

و  »ماریوو«، »موسه«هاي  شباهت بسیار به کمدي ،پرداخت ي فیلم در شیوه. شود می

از زنـدگی   هـایی نماو  اشـراف  ي طبقـه : انـد از  فیلم عبـارت  مضامین. دارد »بومارشه«

رهـاي بـزرگ پیچیـده و حرکـات مفصـل      رنـوار از دکو  ،در این فیلم. و پوچ امحتو بی

فـیلم  . گیرد ها بهره می هاي متقابل مداوم شخصیت دوربین براي القاي حسی از کنش

  .شود هستی محو می ي دارد از صحنه ،کند که اشرافیت فرسوده از این حکایت می

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

 )ارغوان عبدالملکی(  »4«ي گزینه - 109

  )ماي مللسین(

ــان « ــک آخرالزم ــاخته» این ــاپوال  «ي س ــورد ک ــیس ف ــدگار   » فرانس ــار مان ــی از آث یک

ایـن اثـر سـینمایی بـه طـور      . پـردازد دنیاي سینما است و به جریان جنـگ ویتنـام مـی   

  . واضح،  فضاي واقعی و حس و حال جنگ ویتنام را به تصویر کشیده است

اســت » قلــب تــاریکی«کتــاب و اقتباســی از  1979اینــک آخرالزمــان، محصــول ســال 

   .پردازد که به بهترین نحو به مشکالت روحی و روانی سربازان ویتنام می

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

 )مینا دامغانیان(  »1«ي گزینه - 110

  )درك تصویر(

جنگـل  «  در ایـن نمـا از فـیلم   . دهـد   بندي کلی نمـا شـکل مـی    نورپردازي به ترکیب

تابـد،   ، نوري که از یـک المـپ آویـزان مـی    »جان هیوستون«ه کارگردانی ب» آسفالت

درعین حال، کارگردان با تأکیـد  . اعضاي باند را به صورت یک تن واحد درآورده است

ي  ترین فیگورها، بـه او رتبـه   رخ ترین و تمام بر قهرمان از طریق اختصاص دادن روشن

  )تامسون –وردول هنر سینما، ب. (اول سلسله مراتب را داده است

  

  خالقیت موسیقی

  )احمد رضایی(  »2«ي زینهگ - 111

 )شناسی فرم(

امروزه، بوهم بخشی از جمهوري چـک محسـوب   (» بوهم«رقص ملی » )polka(پولکا «

اي بـه   قطعـه » )rhapsody(راپسودي «. این رقص متري دو ضربی دارد. است.) شود می

از . شـود  ریـزي مـی   محلـی پـی   هاي ملی و است که معموالً روي ملودي» فانتزي«سبک 

و » فـرانتس لیسـت  «اثـر  » هـاي مجـار   راپسـودي «تـوان بـه    هاي معـروف مـی   راپسودي

  . اشاره کرد» جرج گرشوین«از » راپسودي به سبک بلوز«
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است که با یک قسمت سـنگین  » مجارستان«رقص ملی کشور » )csàrdàs(چارداش «

یابد، اغلـب ایـن حالـت چنـد بـار       ه میو اندوهبار آغاز و با یک قسمت تند و منقلب ادام

ي خـوبی از ایـن نـوع     لیست، نمونه» 2ي  راپسودي مجار شماره«ي  قطعه. شود تکرار می

بـراي پیـانو   ) پردازانـه  غیربداهه(سبکی تصنیفی » )ragtime(تایم  رگ«. موسیقی است

در آن گونه اسـت و   طور عام مبتنی بر وزن دوتایی و تمپویی معتدل و مارش است که به 

ي همراهـی دسـت چـپ     دار را بـر زمینـه   دست راست پیانیسـت یـک ملـودي سـنکوپ    

پوست آمریکایی توسعه یافت و تـأثیر   هاي سیاه تایم در آغاز توسط پیانیست رگ. نوازد می

دسـت بـه سـاختن    ) روي روس ساز پیش آهنگ(» ایگور استراوینسکی«آن چنان بود که 

  .اشاره کرد» اسکات چاپلین«توان به  یاز مروجان این سبک م. تایم زد یک رگ

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

 )95 -سراسري(  »4«ي گزینه - 112

 )شناسی فرم(

مانند اما ملودي  در واریاسیون، ملودي، هارمونی، فرم و نماي کلی ملودي ثابت می

.) کننـد  غییر میتزئینات، متر، مدالیته یا عواملی از این قبیل ت(به صورتی متفاوت 

  .شود شنیده می

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

  )پارسا فردوسی(  »2«ي گزینه - 113

  )37ي  سازشناسی ایرانی، صفحه -سازشناسی ایرانی(

هـاي سـوم و    رونده است و کوك سـیم  هاي پایین هاي قیچک به صورت پنجم کوك سیم

) معمـولی (هاي قیچک سـوپرانو   کوك سیم. هاي مختلف قابل تغییر است چهارم در مقام

شـود   تر از آن کوك می قیچک آلتو یک پنجم پایین. است» می، ال، ر، سل«مانند ویولن 

  .تر از قیچک آلتو و قیچک باس یک اکتاو بم

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

  )احمد رضایی(  »1«ي زینهگ - 114

  )149ي  سازشناسی ایرانی، صفحه(

اي از جنس  ي نازك یک الیه ، باریکه»الیه ي یک هواصدا با زبانه«در سازهاي ) قمیش(انه زب

ي  لولـه (تواند از دو لولـه   این هواصدا می. شود ي منفرد نیز نامیده می نی است که گاه زبانه

  . نیز تشکیل شود) مضاعف

نی «و » انبان نی«، »دوسازه«، »قوشمه«، »دوزله«، »یک زله«، »قرنی«، »دار نی زبانه«

ي فـوق بـا سـر سـازهاي      سر ساز دسـته ). الیه ي یک زبانه(از این نوع هستند » جفتی

» کالرینـت «ي  ي آن خـانواده  نمونه. در موسیقی غرب قابل قیاس است» اي زبانه تک«

ــت ( ــو، باس ــت آلت ــت، کالرین ــاس و    کالرین ــت ب ــور، کالرین ــت تن ــا کالرین ــورن ی ه

  .است) ها ساکسوفون

  )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 115

 )هارمونی(

آکوردهاي ششم افزوده آکوردهایی کروماتیک هسـتند و فونکسـیونی شـبیه بـه نمایـانِ      

تـر   پـرده بـم   ي پنجم آکورد است که اوالً نیم ها در درجه تفاوت آن. دارند) V/V(نمایان 

  :یردگ از این رو چهار نوع آکورد ششم افزوده شکل می. گیرد شده و ثانیاً در باس قرار می

  »البمل، دو، فادیز«در دو ماژور : »ایتالیایی«. 1

  »البمل، دو، ر، فادیز«در دو ماژور : »فرانسوي«. 2

  »بمل، فادیز البمل، دو، می«در دو ماژور : »آلمانی«. 3

 »البمل، دو، ردیز، فادیز«در دو ماژور : »سوئیسی«. 4

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

 )دریا معتقدي(  »2«ي گزینه - 116

  )مدهاي کلیسایی(

ایـن فواصـل را   . اي تشـکیل شـده اسـت    پـرده  ي یک تتراکورد مورد نظر از سه فاصله

  .یافت» لوکرین«و دانگ دوم » لیدین«توان در دانگ اول  می

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

  )بابک کوهستانی(  »2«ي گزینه - 117

  )تاریخ موسیقی ایران(

خالقی آهنگسازي بود که به هارمونیزه کردن موسیقی ایرانـی بـر اسـاس هـارمونی     ... ا حرو

ي دیگر، معتقد به ساخت و پرداخت بافت هارمونی  برده سه آهنگساز نام. تیرسی اقدام کرد

 .هاي نهفته در مدهاي موسیقی ایرانی هستند در موسیقی ایرانی، بر اساس ظرفیت

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

  )امیررضا نصیري(  »4«ي گزینه - 118

  )13ي  سازشناسی ایرانی، صفحه -سازشناسی ایرانی(

هـاي متـداول در    قـانون . تار نزدیک به سه اکتاو اسـت  وسعت معمول صداي تار و سه

حـدود  » عود«اما وسعت معمول صداي . ایران نیز حدود سه اکتاو و نیم وسعت دارند

ي  ي ساز حـدود یـک اکتـاو و نـیم از منطقـه      علت کوتاهی دسته هدو اکتاو است که ب

  .صوتی وسط صدادهی بهتري دارد

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

  )زاده بهرنگ حسین(  »3«ي گزینه - 119

  )تاریخ موسیقی غرب(

شود؛ امـا تعلـق اصـلی     هاي فوگ در تمامی دوران موسیقی بعد از باروك یافت می نمونه

 .گردد هاي متداول آن دوران محسوب می گ به موسیقی باروك است که از فرمفو
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  )95 -خارج از کشور(  »2«ي زینهگ - 120

 )سازشناسی ایرانی(

باشـد کـه چنـین     مـی » دو، سـل، ال، رِ «براي تـار  » ال«کوك مناسب جهت اجراي شور 

حیح با توجه به کلید سازمان سـنجش پاسـخ صـ   . شود ها یافت نمی کوکی در بین گزینه

  .اند جا تایپ شده به هاي ال و ر اشتباهًا جا باشد، اما نت می» 2«ي گزینه

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

 )زاده بهرنگ حسین(  »4«ي گزینه - 121

  )آکوردشناسی(

یافتن . در هر دو گام مورد نظر موجود است» سل ماژور«ها، تنها آکورد  در بین گزینه

  .شود محسوب می) مدگردي(هاي رایج مدوالسیون  ن دو گام از راهآکورد مشترك میا

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

 )مونا منوچهري(  »2«ي گزینه - 122

 )تاریخ موسیقی ایران(

  .اضافه کرد »عود« هاي سیمبه را  »حاد«سیمی به نام سیم  ،»زریاب«

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

  )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 123

  )سازشناسی غربی -35ي  ، صفحه2شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک (

کنـیم، انتقـال آن    از کلید فا استفاده مـی » کالرینت باس«نویسی ساز  وقتی براي نت

کنیم، انتقال آن یـک نهـم    تر است و وقتی از کلید سل استفاده می بم  یک دوم بزرگ

بایسـت   انتقالی نیست، می) یا به عبارتی باسون(حالی که فاگوت در . تر است بزرگ بم

هاي فاگوت را یک نهم بزرگ زیرتـر اجـرا کنـد تـا ایـن دو سـاز        نت» کالرینت باس«

 .صدا شوند هم

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

 )احمد رضایی(  »2«ي گزینه - 124

  )سازشناسی غربی -61و  25هاي  ، صفحه2شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک (

شـده را یـک سـوم کوچـک و یـک       هاي نوشته به ترتیب نت» هورن فا«و » کالرینت ال«

صـدا  » بمل مینـور  سی«کنند، بنابراین براي آن که هر دو  تر اجرا می پنجم درست پایین

معمـول  . نوشـته شـوند  » فا مینور«و » ربمل مینور«هاي  دهند باید به ترتیب در تونالیته

هـا در سـرکلید از گـام آنهارمونیـک      پارتیتورها که براي پرهیز از تعـدد عالمـت   است در

عالمـت بمـل و یـک عالمـت      6(» ربمـل مینـور  «استفاده کنند، بـدین نحـو بـه جـاي     

  .شود استفاده می) عالمت دیز 4(» دودیز مینور«از ) بمل دوبل

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

  )مد رضاییاح(  »1«ي زینهگ - 125

  )سازشناسی ایرانی و سازشناسی غربی(

» مقیـد «. شـوند  تقسیم می  »مقید«و » مطلق«گذاري به دو نوع  سازها از نظر انگشت

گـذاري   ي صـوتی انگشـت   شود که در آن بر روي سیم یـا لولـه   به سازهایی اطالق می

برخـی   در. شـود  گذاري نمی بر روي سیم یا لوله انگشت» مطلق«در سازهاي . شود می

بـه ایـن سـازها    . شده با صدادهندگی واقعی سـاز متفـاوت اسـت    سازها صداي نوشته

  .گویند» انتقالی«

ترومبـون  «. ، مطلق و غیرانتقـالی اسـت  )کوردوفون(صدا  مضرابی، زه سازي زهی» قانون«

سـازي  » باالبان«. ، مطلق و غیرانتقالی است)آیروفون(سازي بادي برنجی، هواصدا » تنور

اي،  زخمـه  سـازي زهـی  » عود«. اي، هواصدا، مقید و غیرانتقالی است زبانه دو  بادي چوبی

سازي زهـی  » ویولن«. تر است صدا، مقید و انتقالی است، انتقال آن به یک اکتاو پایین زه

» کنترفـاگوت «یا » کنترباسون«. ، کوردوفون، مقید و غیرانتقالی است)مجرورات(کششی 

واصدا، مقید و انتقـالی اسـت، انتقـال آن بـه یـک اکتـاو       اي، ه سازي بادي چوبی دو زبانه

اي، هواصـدا، مقیـد و انتقـالی     زبانـه  سازي بادي چوبی تـک » ساکسوفون«. تر است پایین

، )اي آرشـه (کششـی    سـازي زهـی  » کمانچـه «. هاي مختلفـی اسـت   است و داراي انتقال

 . شود صدا و مقید است، و در برخی حاالت انتقالی محسوب می زه

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

  )نریمان سحابی(  »2«ي گزینه - 126

  )سازشناسی غربی(

در نظر گرفته شده، که با ضـرباتی  » فلزياي  قطعه« ،براي هر نت »اشپیل گلوکن«در 

. و هر کدام نت مخصـوص خـود را دارنـد    آیند به صدا درمی» چوب«توسط دو قطعه 

در نتیجـه  . اسـت » بـادي چـوبی  «ي سـازهاي   از دسته ،»پیکولو«توجه کنید که ساز 

  .است» 2«ي پاسخ صحیح گزینه

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

  )احمد رضایی(  »4«ي گزینه - 127

  )غرب موسیقی تاریخ(
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 سـه  هـر . اسـت  نیافریـده  ویلـن  براي کنسرتو اما نوشته پیانو براي کنسرتو 4 راخمانینف

  .اند کرده تصنیف ویلن براي کنسرتو یک امکد هر دیگر ساز آهنگ

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

  )آرش آقایی(  »1«ي گزینه - 128

  )شناسی فرم(

  .رقص محلی قفقاز و روسیه است که در سوییت معمول نیست» لزگی«

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

 )دریا معتقدي(  »4«ي گزینه - 129

  )گام(

داراي یک عالمت سـرکلید هسـتند و از ایـن رو    » بمل ماژور سل«و » بمل مینور می«

  .شوند خوانده می» نسبی«

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

 )زاده بهرنگ حسین(  »2«ي گزینه - 130

 )هارمونی(

ي موسـیقیایی بـا یـک کـادانس      یک جملـه . در موسیقی به معنی فرود است کادانس

. اسـت  ییقایموسـ  يگـذار  نقطـه  ییابد، پس کادانس نوع پذیرد و سکون می میپایان 

  :ها وجود دارد انواع مختلفی از کادانس

کـار   غالباً در پایان جمالت موسـیقایی بـه   I به V پیوند آکورد: »اُتنتیک«کادانس ) 1

  .دهندگی باالیی است رود و داراي نیروي پایان می

 کیـ غالباً بعـد از کـادانس اتنت   Iبه  IV یوند آکوردپ: )تکمیلی( »پالگال«کادانس ) 2

جمالت و قطعـات بـا    انیقطعه، یا در پا یدهندگ انیبه منظور افزایش حالت پا یینها

  .رود یکار م به کیاز کادانس اُتنت يتر کم یدهندگ انیپا يروین

ن غالبـاً در پایـا  ) V بـه  I اکثـراً پیونـد  ( V پیوند هر آکوردي به: »نیمه«کادانس ) 3

دهنـدگی   رود، نیـروي پایـان   کـار مـی   هاي موسیقیایی و یا در وسط جمله به جمله نیم

  .رود کارمی منظور ایجاد تعلیق به ندارد و به

بـه   Vپیونـد آکـورد   ): زن ، گـول ، بریـده دهنـده، شکسـته   فریب(» فریبا«کادانس ) 4

 طـور کـه از اسـمش پیداسـت خاصـیت      همـان ) IVیـا   VI اکثـراً ( I آکوردي غیر از

ـ ا. را دارد I انتظـار شـنیدن   V دهنـدگی دارد زیـرا گـوش مخاطـب بعـد از      فریب  نی

  . شود یم دهیهم نام »ویسپتید«کادانس، 

 IV6 پیونـد . نوعی کادانس نیمه که در گام مینور کـاربرد دارد : »فریژین«کادانس ) 5

ي بـاس حالـت مـد     رونـده  اي پایین پرده که به خاطر حرکت نیم V به) معکوس اول(

  .کند را القاء می» فریژین«یسایی کل

 خواص مواد

  

  )سعید کمالو(  »1«ي گزینه - 131

 )بتن(

ها و شناژها، جلوگیري از مکش آب بتن  به منظور تراز و مسطح کردن زیر فونداسیون

  .شود در موقع اجرا و ممانعت از اختالط بتن با خاك از بتن مگر استفاده می

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

  )مینا دامغانیان(  »4«ي گزینه - 132

 )ها و اندودها مالت -143و  142هاي  مصالح ساختمان، صفحه(

تر استانداردهاي ساختمانی، چهار نوع مالت را براي استفاده به همـراه آجـر بـه     بیش

  :روند شناسند که هر یک به منظور خاصی به کار می رسمیت می

عمـومی مناسـب اسـت و مخصوصـاً بـراي      ایـن مـالت بـراي مصـارف     : Mمالت نوع 

  .آجرچینی در زیرزمین و در مجاورت زمین کاربرد دارد

ایـن مـالت نیـز مصـارف عمـومی دارد و اسـتفاده از آن، هنگـامی کـه         : Sمالت نوع 

 .شود مقاومت باال در برابر نیروهاي جانبی مورد نیاز است، توصیه می

در باالي سـطح زمـین قـرار دارنـد،      این مالت براي دیوارهاي روباز که: Nمالت نوع 

مناسب است؛ به ویژه براي دیوارهاي خارجی که عوامل مخرب شـدید وجـود دارنـد،    

 .گردد توصیه می

شود؛ مشـروط   این مالت براي دیوارهاي باربر با اجزاي صلب توصیه می: Oمالت نوع 

د و دیـوار  تـر نباشـ   متر مربع بـیش  کیلوگرم بر سانتی 7هاي فشاري از  که تنش بر این

ایـن مـالت   . آجري در موقعیت مرطوب در معرض یخ زدن و آب شـدن قـرار نگیـرد   

شامل یک قسمت سیمان، دو قسمت آهک هیدراته شده و نه قسمت ماسـه یـا یـک    

 .قسمت سیمان بنایی و سه قسمت ماسه است

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

 )سعید کمالو(  »2«ي گزینه - 133

 )سیمان -118ي   مواد و مصالح، صفحهشناخت (
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ي سیمان هستند کـه در   ها مانند سدیم و پتاسیم، یکی از مواد تشکیل دهنده قلیایی

. ها نباید بیش از یک درصد وزن سـیمان باشـد   میزان آن. سیمان نقش گدازآور دارند

  .شود زیرا در صورت افزایش این نسبت، نظم زمان گرفتن بتن دشوار می

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

  )کتاب سبز(  »3«ي گزینه - 134

  )سیمان -78ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  .شوند آهک و منیزیم آزاد در سیمان ناسالم باعث ازدیاد حجم می

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

  )کتاب آبی(  »2«ي گزینه - 135

  )چسب(

هـا و از اسـید سـولفوریک جهـت      داشـتن چسـب   نگـه جهت مرطوب » گلیسیرین«از 

  . شود استفاده می» هاي ژالتینه چسب«رنگ کردن  بی

سـولفیت  «، براي جلوگیري از تخمیر چسب نشاسـته و از  »فرمالین«و » بوراکس«از 

ها استفاده  هاي حیوانی و جلوگیري از فاسد شدن آن ، براي تمیز کردن چسب»سدیم

  . شود می

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

  )سعید کمالو(  »4«ي گزینه - 136

  )قیر-139ي  شناخت مواد و مصالح صفحه(

هاي بسـیار ریـز اسـت کـه در آب،      اي و داراي دانه قیر امولسیون، مایعی به رنگ قهوه

ایـن قیـر بـراي پایـداري     . شـوند  پراکنده و شناورند و با اضافه کردن آب، رقیـق مـی  

  .شود ي روان استفاده میها ها و ماسه خاك

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

  )93 -سراسري (  »1«ي گزینه - 137

  ) ابزار و اسلوب هنري(

  .تدارکاتی نقاشی روي چوب کاربرد دارند ي چسب حیوانی و گچ براي ایجاد الیه

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

  )انیانمینا دامغ(  »1«ي گزینه - 138

  )ي زمین پوسته(

هـا،   هـا، سـولفات   کربنات: ي زمین را ترکیباتی چون درصد از پوسته 75به طور کلی، 

در صورتی کـه  . دهند ها تشکیل می درصد آن را سیلیکات 25ها و  ها و فسفات نیترات

ي مواد و  مانده به بقیه درصد باقی 25ها و  درصد این میزان در عمق، به سیلیکات 75

رونـد   سازي به کار مـی  ي مواد و مصالحی که در ساختمان کلیه. اختصاص داردعناصر 

  .آید دست می ي زمین به هاي مختلف پوسته از قسمت

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

  )زهره حسینی(  »2«ي گزینه - 139

  )خواص عمومی مواد و مصالح -10ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  . شوند ها، باعث ترکاندن مصالح می مصالح یا در اطراف آن ها در وجود نمک

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

  )زهره حسینی(  »3«ي گزینه - 140

  )ها و اندودها مالت(

ي زمـان   دهنـده  در مالت گچ و خاك، از خاك رس به عنوان پرکننده و نیـز افـزایش  

  . شود گچ استفاده می) دیر سفت شدن(گیرش 

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

 )برسام نعمتی(  »2«ي گزینه - 141

  )ها کننده ها و پاك شوینده(

کـه عمـدتًا شـامل     باشـد  مـی » سـولفات سـدیم    الکیـل « ،»ي سنتزي کننده پاك«اولین 

امـروزه ایـن   . دسـت آمـد   بـه » روغن نارگیل«است و اولین بار از » سولفات سدیم الریل«

 دو« ،هـا  تـرین آن  کننـد کـه مهـم    تهیـه مـی  » هاي بنزنی یدروکربنه«ها را از  کننده پاك

  .است» نات سدیموسولف  بنزن  یلسد

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

  )سعید کمالو(  »3«ي گزینه - 142

 )ها کننده ها و پاك شوینده -342ي  صفحه ،داکتاب سبز خواص مو(

هـا اسـتفاده    از آن  هاي صـابون  ي قالب بنابراین در تهیهترند و  هاي سدیمی سخت صابون

  .شود می

مـایع دستشـویی و خمیـر      ي صـابون  ترنـد و بنـابراین در تهیـه    هاي پتاسیمی نرم صابون

  .شود تراشی از هیدروکسید پتاسیم استفاده می ریش
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  24: ي صفحه  هنراختصاصی   شهریور 1 آزمون -تابستان ي پروژه      

    

  24  :ي صفحه  هنرهنر  اردیبهشتاردیبهشت  1313حضوري حضوري آزمون غیرآزمون غیر  هاي تستیهاي تستی  پاسخ سوالپاسخ سوال

 

  )برسام نعمتی(  »3«ي گزینه - 143

  )بتن(

گـرد یـا    خاص از سـازه از میـل   در صورتی که براي جبران ضعف کشش بتن در مناطقی

  . سایر اعضاي با مقاومت کشش باال استفاده شود، بتن مذکور بتن مسلح یا آرمه نام دارد

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

 )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 144

  )ابزار و اسلوب هنري(

 .ستمرغ، پیگمنت و خامه تشکیل شده ا ي تخم از زرده» تمپرا«

. پاشد را با فشار هوا بر سطح نقاشی می رنگ ذرات) قلم بادي(ایربراش : »1«ي  گزینه

رنگ به حالت مایع در مخزنی قرار دارد و این مخـزن بـا یـک لولـه بـه منبـع هـواي        

شـود و   خـارج مـی   ایربـراش  ي گام فشردن دستههواي فشرده هن. فشرده متصل است

آمیزي بسیار یکدسـت   به این ترتیب رنگ. پاشد ذرات رنگ را همراه خود به بیرون می

  .آید و منظمی به دست می

اسلوبی قدیمی است که ) Encaustic Painting(نقاشی رنگ مومی : »2«ي  گزینه

وي بسـتر چـوب نقاشـی    نمودنـد و بـر ر   در آن رنگیزه را با مـوم مـذاب ترکیـب مـی    

  .کردند می

 .شود دار اجرا می با آهک خیس و ماسه روي دیوار نم» فرسک«تکنیک : »4«ي  گزینه

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

  )زهره حسینی(  »4«ي گزینه - 145

  )شیشه -124ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

  . شود یت از نیترات سدیم استفاده میبراي جلوگیري از تغییر رنگ شیشه و افزایش شفاف

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

  )89 -سراسري (  »2«ي گزینه - 146

  )شیشه(

نمایـد کـه شـفافیت و     هاي سربی یا نرم مـی  وقتی سرب در ترکیب شیشه باشد، تولید شیشه

  . شود فاده میهاي اپتیکی نیز به همین دلیل است درخشندگی خوبی دارد و در ساخت شیشه

ها  ي آن هایی هستند که رویه ، شیشه»گلدار«یا » دار طرح«هاي مشجر  شیشه: »1« ي گزینه

  . شود ها دیده نمی دار شده است و پشت این شیشه اي طرح هاي برجسته به دلیل نقش

Bهاي بوروسیلیکاتی به دلیل داشتن شیشه: »4«ي گزینه O2   . اند عروفبه این نام م3

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

  )محمدرضا امیري(  »1«ي گزینه - 147

  )شیشه(

  .شود هاي مات و شیري رنگ از فلوراسپار و کریولیت استفاده می براي تولید شیشه

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

  )سعید کمالو(  »  4«ي گزینه - 148

 )داري مرمت و موزه -268ي  د، صفحهکتاب سبز خواص موا(

هـاي   بخش چـوب  اي است که در مرمت اشیاء هنري، به عنوان استحکام مانیتول، ماده

  .رود و قابل احتراق است اشباع از آب به کار می

  .شود از تولوئن به عنوان حالل موم و الك در مرمت اشیاء هنري استفاده می: توجه

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

  )مینا دامغانیان(  »3«ي گزینه - 149

 )داري مرمت و موزه(

» کلریـت سـدیم  «و » ها هیپوکلریت«، »کلرامین«گیري کاغذهاي تاریخی از  براي لکه

اي است کـه در مرمـت اشـیاي هنـري، بـه عنـوان        ماده» مانیتول«. شود استفاده می

  . ابل احتراق استرود و ق کار می هاي اشباع از آب به بخش چوب استحکام

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

 )زهره حسینی(  »2«ي گزینه - 150

  )داري مرمت و موزه(

هاي ضـد خـاك و ضـد آتـش      ها باید با پارچه هاي مرمرین را در مخازن موزه مجسمه

  .پوشاند
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