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   3  :ي صفحه  هنرهنر  خردادخرداد2424آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  سؤالسؤال

  

  درك عمومي هنر
  

  شود؟ جزئيات خارجي در كدام گزينه ديده مي بر تأكيد ترين بيش معماري، فضاي داخلي اندك و و پيكرتراشي از تلفيقي - 1

  خاجوراهو معبد) 4  بناي تاج محل) 3  معبد گالتاجي) 2  استوپاي سانچي) 1

 ه است؟زمين در كجا قابل مالحظ تأثيرات متقابل هنر مصر و هنرهاي باستاني مشرق - 2

  ي سومري هاي استوانه آميزي پيكره نقاشي و رنگ) 2  مصالح مورد استفاده در تزئينات دروازه ايشتار) 1

  هاي كاخ آشور بانيپال برجسته بندي عناصر تصويري در نقش تركيب) 4  جمشيد هاي هخامنشي در تخت برجسته مضمون اصلي نقش) 3

  است؟ در ارتباط دورتري» سيسم رمانتي«كدام مورد با  - 3

  )گرايي شگفت(اگزوتيسم ) Picturesque(  2(نما  نقاشي خوش) 1

  )اتوماتيستم(خودكاري ) 4    )گرايي شرقي(اوريانتاليسم ) 3

ي تـاريخي در ايـران،    هاي متين انساني و هيكل نرم جانوران، در راستاي وحدت موضوعي كدام هنر و در چـه دوره  درخت مقدس زندگي، صورت - 4

 رواج داشت؟

 سلجوقي -فلزكاري) 4  تيموري -فلزكاري) 3  سلجوقي -نساجي) 2  تيموري -نساجي) 1

  اند؟ كدام» ساندرو بوتيچلي«مشخصات بارز آثار  - 5

  دوري از پرداختن به جزئيات -انطباق ساختار صوري با مضمون) 1

  ها اي براي سازماندهي شكل استفاده از رنگ چون وسيله -نگاري روانشناختي چهره) 2

  ها با خطوط مرزي مجسم كردن حركت -بندي شاعرانه در تركيبهاي  نوآوري) 3

  انتخاب موضوعات نفساني و ناسوتي -هاي نرم روي پوست سايه پرداخت رنگ) 4

  ريشه در سبك سوررئال كدام هنرمند دارد؟» دكونينگ«هاي  نقاشي - 6

  دالي) 4  كله) 3  ميرو) 2  گوركي) 1

 يه است؟تاريخي زيو هاي آثار پيش كدام نقوش از نوآوري - 7

  ديو -ي انار و نقش تلفيقي انسان برگ و ميوه) 2  هاي چندپر و حيوانات تركيبي گل) 1

 هاي قوسي بزرگ نقوش انتزاعي آب، زمين و بز با شاخ) 4  هاي كوچك و بزرگ درخت مقدس و غنچه) 3
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   4  :ي صفحههنرهنر  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري

 تزئينات بنا متعلق به هنر كدام منطقه است؟هاي حول مسجد، شباهت نقشه با قلعه و ازدحام  گرد و رواق هاي نيم پوشش سقف شيرواني، قوس - 8

 عراق) 4  مصر) 3  اسپانيا) 2  سوريه) 1

 بـر  تأثيرگـذاري  تـرين دوران  مهـم  را فراهم كرد و با اروپا به صادرات و فرهنگي تبادل ي اي از هنر چين كه زمينه ترين تحول نقاشي در دوره مهم - 9

  دارد، چيست؟ مطابقت روكوكو سبك

  نقاشي در آلود مه فضاهاي حذف و مو قلم يها ضربه تأكيد بر) 1

  سبز و آبي پردازي منظره گيري تزئينات و شكل به تمايل) 2

  زمينه پس و سازي زمينه يكسان نوعي با تزئيني -روايتي هاي نقاشي) 3

  ابريشم بر رنگ تك هاي منظره بهشت و در بودا تصوير كردن) 4

 كند؟ مبرون اشاره ميهاي شاخص ظروف سفالين گ كدام گزينه، به ويژگي -10

  منقوش به رنگ آبي كبالت -شفاف) 2    متراكم و نيمه شفاف -سفيد) 1

 ناشي از محيط احياي كوره -سبز خاكستري )4    با جالي فلزي و براق -رنگين) 3

 هاي طبيعي، ميراث تاريخي كدام منطقه و كدام دوره است؟ ي گلي سر گاو با شاخ برجسته نقش -11

 مفرغ -هند) 2   نوسنگي -هيوكچتل) 1

  مفرغ -شهداد) 4   مس و سنگ -جيرفت) 3

  چيست؟» ركوييم« -12

  سرود يادبود مردگان) 2  .پردازد ها و مصائب مسيح مي نوعي اوراتوريو كه به رنج) 1

  سونات براي اجرا در كليسا) 4  اپرايي است هجو، با موضوعات روزمره و سبك) 3

 در ساخت بناهاي كدام سرزمين ديده شده است؟) تولوس( اي و پي سنگي پالن گرد چينهاستفاده از  -13

 )هند(موهنجودارو ) 2   )ايران(تپه سنگ چخماق ) 1

  )النهرين بين(حلف  تل) 4   ) اردن(اريحا ) 3

  ترين عامل وجودي آن چيست؟ ي هخامنشي، نقش پيروزي داريوش شاه بر گئومات حك شده است و مهم برجسته در كدام نقش -14

  تركيب عناصر -پاسارگاد) 2    ي مقامينماي ژرف -رستم نقش) 1

 استفاده از ريتم يكنواخت -رستم نقش) 4    نمايي مقامي ژرف -بيستون) 3
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 يك از مساجد زير، الحاقي و مربوط به قرون بعد از ساخت بناي اصلي مسجد است؟ ي كدام مناره -15

  يريزمسجد جامع ن) 4  مسجد يزدخواست) 3  ي دامغانتاريخانه) 2  مسجد جامع نايين) 1

  ي كدام مكتب نقاشي است؟ آميزي موزون، به كارگيري جداول و استفاده از رنگ گلگون متمايل به بنفش و آبي ايراني، وجه مشخصه رنگ -16

  مشهد) 4  شيراز) 3  هرات) 2  تبريز) 1

  ي دموستنس مشترك است؟ كدام ويژگي بين تنديس ماسولوس و پيكره -17

  ئيني بنا و بخشي از ستون در معماري ها به عنوان عناصر تز استفاده از پيكره) 1

  سازي در عين تأكيد به كمال زيبايي جسماني مورد توجه قرار گرفتن شبيه) 2

  هاي بدن ها و تأكيد بر نمايش حالت نمايي در تنديس اهميت ژرف) 3

  هاي قراردادي  نوع ايستادن آييني رايج در هنر مصري و نمايش لبخند) 4

 درست است؟» ا عباسيرض«ي آثار يك دربارهكدام -18

  هاتأكيد بر شدت و جالي رنگ) 2  بازنمايي مجالس بزم و رزم شلوغ) 1

  هاگيريروشن در قلمحالت سايه) 4  ي تصاويرتزئينات فراوان بناها در زمينه) 3

 كند؟ ي شرقي هنر اشكاني، داللت مي كدام گزينه بر ريشه -19

  نتزاعينمايي يوناني و گرايش به حاالت ا گريز از واقع) 1

  كاري و توجه به موضوعات عمدتاً آييني ي بسيار از ظرافت و ريزه استفاده) 2

  توجه بسيار به هنر هندي و استفاده از عناصر هنري در تزئينات) 3

  ي الئوسته در چين استفاده از فضاهاي باز و خالي در گنبدها متأثر از فلسفه) 4

 است؟نستعليق از نستعليق كدام  وجه تمايز خط شكسته -20

  انفصال برخي حروف متصل -تر حروف به رغم تفاوت اندازه هماهنگي بيش) 1

  ها در محل اتصال پيوستگي كامل سركش -حركت تمام دور قلم) 2

  ي عبارت تكرار متوالي و فشرده -تر هاي كوتاه گذاري سركش) 3

  تر حروف كشيدگي بيش -تر خطوط قائم كوتاه) 4

  نامند؟  را چه ميي ديد در يك كادر  و يا چند زاويهبه كار بستن ددر هنر مينياتور،  -21

  تصويرتداوم ) 4  تداخل موضوع) 3  تبعيت از متن) 2  زماني هم) 1
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   6  :ي صفحههنرهنر  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري

نزديـك  » هاي اوليـه  فرم«هايي در منظره پديد آوردند تا موضوع كار خويش را به  هاي كدام هنرمند، برش ها با ايجاد تحول در ديدگاه كوبيست -22

  سازند؟

  خوان گري) 4  ژرژ براك) 3  پل سزان) 2  وپابلو پيكاس) 1

  است؟» منصور قندريز«هاي آثار  گر ويژگي كدام گزينه بيان -23

  هاي رنگين، مضامين اجتماعي مشق تأكيد بر طراحي، سياه) 1

  هاي جواهرگونه، صراحت بيان پيرايگي كودكانه، رنگ بي) 2

  وار هاي اندام بندي انتزاعي، بافت خاكي، شكل تركيب) 3

  انتزاعي انسان و پرنده آميخته با نقوش سنتي تكرارشونده ال نيمهاشك) 4

آزمايي مخاطب و سعي در نشان دادن ماهيت سياه در راستاي سركوب مخالفـان هنـر    هاي تنگ و تاريك، كژنمايي در چهره به منظور طبع صحنه -24

 مدرن، مضمون اساسي آثار نقاشي چه كسي است؟

 پيكابيا) 4  فرانسيس بيكن) 3  ژان دو بوفه) 2  ماكس ارنست) 1

 خورد؟ النهرين و ايران باستان، در آثار كدام هنرمند به چشم مي هاي كهن بينمايهاستفاده از نقش -25

  نيا هوشنگ پزشك) 4  جليل ضياپور) 3  ماركو گريگوريان) 2  الخاص هانيبال ) 1

  مدرنيسم بيرون آمدند؟ ها از دل پست كدام گرايش -26

  پاپ آرت، هنر زميني، نئواكسپرسيونيسم) 2  ت، كاركردگراييهنر مفهومي، مينيمال آر) 1

  گري، كاركردگرايي، نئواكسپرسيونيسم ساخت) 4  هنر زميني، اينستاليشن، كانسپچوال آرت) 3

  ؟تر بود بر سينماي ايران در ابتداي كار، بيشسينماي كدام كشور ات ثيرأت -27

  هند) 4  آمريكا) 3  آلمان) 2  روسيه) 1

 توان مشاهده كرد؟ نمايي را در رنسانس در آثار چه كسي مي ي كوتاهها ترين نمونه مهم -28

  بوتيچلي) 4  آنژ ميكل) 3  مازاتچو) 2  آندرئا مانتينا) 1

  داد و ويژگي آثار او چه بود؟  ي آثار عكاسي خود قرار مي كدام موضوعات را دستمايه» دايان آربس« -29

  ي سفيد زمينه پساز افرادي در برابر  high key هاي هتررپ -عكاسي مد) 1

  ها در نور روز براي ثبت پرترهكارگيري فلش  به -اي جامعه ثبت افراد حاشيه) 2

  »ي قطعي لحظه«اهميت قائل شدن براي  -فتوژورناليسم) 3

  ي عكس در سايه مخفي كردن زمينه -عكاسي از مردم خيابان) 4
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 ؟ نيست تياكسپرسيونيس سينماي هاي از ويژگيكدام گزينه  -30

 بندي نشيني اشكال مشابه در تركيب هم) 2    پذيري از ادبيات گوتيكتأثير) 1

  هاي دراماتيك ايجاد سايه) 4    هماهنگي انسان و طبيعت) 3

  

  و فيزيك درك عمومي رياضي
 

5از ثلث عددي مقدار -31
آمـده چـه درصـدي از عـدد ابتـدايي      دسـت   مقدار نهايي بـه . كنيم آن عدد را كم كرده و مقدار حاصل را دو برابر مي 24

 باشد؟ مي

  درصد 34) 4  درصد 25) 3  درصد 50) 2  درصد 17) 1

 كدام گزينه است؟ 34تا 2مجموع اعداد صحيح زوج متوالي از -32

1 (304   2 (306  3 (342   4 (344  

 ها است؟ با كدام ضلع يكي از يال 1ضلع. سازيم از مقوايي به شكل زير، با تا كردن و بدون برش، يك چهاروجهي منتظم مي -33

1(2  

2(3  

3(4  

4(5  

26/اي با ناخالصي گرم از ماده 50 -34 گرم از همان ماده بـا   xدرصد و مقدار 10گرم از همان ماده با ناخالصي 17اگر اين ماده از. ريمدرصد دا 5

 به ترتيب چقدر است؟ yو xدرصد تشكيل شده باشد، مقدار yخلوص

  65و33 )4  35و 33) 3  65و23 ) 2   35و 23) 1

 پذير باشد، كدام است؟ بخش 7و 5رقمي كه بر ترين عدد سه مجموع ارقام بزرگ -35

1 (22  2 (23  3 (17  4 (18  

 مقدار آن عدد كدام است؟. تر است واحد كم 25برابر همان عدد 25مقدار تفاضل مربع عددي از مكعب همان عدد، از -36

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

0/اگر دستگاه تايپي براي تايپ كردن هر رقم -37  چند ثانيه زمان الزم دارد؟ 314تا 1ثانيه زمان الزم داشته باشد، براي نوشتن اعداد 3

1 (278  2 (/251 7   3 (/248 7  4 (/250 2  
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هـا   د، تعـداد رديـف  صندلي كم بشو 2اگر از هر رديف. ها در هر رديف برابر است صندلي موجود و تعداد صندلي 220در يك سالن سينما تعداد -38

 ي اين سالن سينما كدام است؟ هاي اوليه تعداد رديف. ماند ها ثابت مي شود و تعداد صندلي تر مي يك واحد بيش

1(22  2(10  3(11  4(20  

3/ها هندوانه كه ميانگين جرم آن 120فروشي ميوه -39 3/ي اول ي مرغوب و غيرمرغوب كه ميانگين جرم دسـته  كيلوگرم است را به دو دسته 5 9 

1/ي دوم كيلوگرم و ميانگين جرم دسته   هاي دو دسته كدام است؟ اختالف تعداد هندوانه. كند كيلوگرم است، تقسيم مي 5

  . توان تعيين كرد نمي) 4   100) 3   80) 2   60 )1

). بـرد  هر پسر دو برابر هر دختر سـهم مـي  . (كند سه دخترش تقسيم ميهايش را به همسرش و مابقي را بين دو پسر و  درصد از دارايي 16فردي -40

تـر از   ترين پسر چنـد درصـد بـيش    بزرگ. كند تقسيم مي) هر دختر دو برابر هر پسر(هاي عكس  مادر خانواده هم سهم خود را بين فرزندان با نسبت

 برد؟ ترين خواهر سهم مي كوچك

1 (8  2 (14  3 (10  4 (12  

 رو چقدر است؟ مساحت چندضلعي روبه -41

1(  17
2   

2 (9   

3 (19
2   

4 (10   

 تواند باشد؟ ديگر چگونه مي تر باشد، موقعيت دو دايره نسبت به يك هاي دو دايره كم ي مراكز دو دايره از مجموع شعاع اگر فاصله -42

 كدام هيچ) 4  ديگر بيرون از يك) 3  مماس خارج) 2   متقاطع )1

2االضالع زير به مساحت در مثلث متساوي -43  كدام است؟ HH، طول ارتفاع3

1 (3
2  

2 (3 3
3   

3 (6
4   

4 (6
2   
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 شكل زير، از به هم پيوستن چند گوي سفيد، تشكيل شده است؟ -44

1 (37  

2 (38  

3( 39  

4 (40  

 نسبت مساحت قسمت هاشورخورده به مساحت كل مثلث چقدر است؟. در مثلث زير هر ضلع مثلث به چهار قسمت مساوي تقسيم شده است -45

1 (3
16  2 (1

4   

3 (5
16  4 (1

5   

هاي ايجاد شده انجام دهيم، مجموع  مرحله براي هر يك از مثلث 3اگر اين كار را. كنيم االضالع وسط اضالع را به هم وصل مي در مثلثي متساوي -46

 اولين مرحله است؟هاي كوچك چند برابر محيط مثلث در  مثلث  محيط

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

16   

A)ˆكنيم رسم مي OMعمودي بر Aي در شكل زير از نقطه -47 ) 90 .اگرOM  Âو  8 1 60 باشد، شعاع دايره كدام است؟ 

1 (2   

2 (4   

3 (8   

4 (12   

Oمساحت مثلث. متر است سانتي 5و شعاع Oمركز ي بزرگ به در شكل زير دايره -48 O A  چقدر خواهد بود؟  

   .)باشند ديگر و داراي شعاع برابر مي تر مماس بر يك ي كوچك دو دايره(

1( 25   

2 (/10 5  

3 (/12 5  

4 (10  

O
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ADاگر. محاط شده است 4به طول ضلع BDFEمربع ABCي الزاويه در مثلث قائم -49
AB


5
سـفيد چنـد برابـر مسـاحت     باشد، نسبت مسـاحت   8

  باشد؟ رنگي مي

1(17
15  

2(15
17  

3(16
17  

4(17
16 

  شكل مقابل از نظر تقارن در چه وضعيتي قرار دارد؟ -50

  محور تقارن 6) 1

  محور تقارن12 )2

  محور تقارن2 )3

  فاقد محور تقارن )4

  براي مشخص كردن يك خط در صفحه و مشخص كردن يك صفحه در فضا به ترتيب حداقل به چند نقطه متمايز نياز داريم؟ -51

  خط ي غير هم سه نقطه/ يك ) 2    خط ي غير هم چهار نقطه/ دو  )1

  خط ي غير هم دو نقطه/ دو ) 4    خط ي غير هم سه نقطه/  دو) 3

4نسبت عدد حجم آن به عدد مساحت كل آن rاي به شعاع كره در نيم -52
  كره كدام است؟ شعاع اين نيم. است 3

1 (4  

2 (6  

3(8    

4 (12  

 مجموع تعداد محورهاي تقارن و مركز تقارن در شكل مقابل كدام است؟ -53

1 (4  

2 (5  

3 (8  

4 (9  
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 د محورهاي تقارن در شكل مقابل كدام است؟تعدا -54

1 (6  

2 (8  

3 (12  

4 (16  

 ي جدا، تشكيل شده است؟ ي زير، از چند قطعه شكل به هم تابيده -55

1 (2  

2( 3  

3 (4  

4 (6  

 شود؟ ظاهر مي تر شدن جسم باال رفتن كدام انرژي به صورت گرم -56

  انرژي جنبشي) 4  انرژي دروني ) 3  انرژي كشساني) 2  انرژي پتانسيل) 1

  گيرد؟ رت ميآل كدام روش انتقال حرارت صو در يك فالسك ايده -57

   كدام هيچ )4  تابش )3   همرفت) 2  هدايت )1

 متر خارج كند، چند كيلووات است؟  9ليتر آب را از چاهي به عمق 1000تواند توان پمپي كه در هر دقيقه مي -58

kgچگالي آب(
m31000 وNg

kg
 10( 

1 (/1 5   2 (150   3 (1500   4 (15   

 .شود اصالح مي. . . عيب ديدن اشياء نزديك با استفاده از عدسي . تواند تنها اشياء دور را واضح ببيند مي. . . يك چشم  -59

  واگرا -بين نزديك) 4  واگرا -دوربين) 3  همگرا -بين نزديك) 2  همگرا -يندورب) 1

ي كـدام   دهنـده  حركت باقي بماند، نشـان  چنان بي اگر هيچ نيروي خالص خارجي بر روي يك جسم بدون حركت وارد نشود و اين جسم هم - 60

 باشد؟ قانون مي

  انون سوم نيوتنق) 4  پايستگي انرژي) 3  قانون دوم نيوتن) 2  قانون اول نيوتن) 1
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  ترسيم فني
  

 . شود مشخصات ساختمان از آن ديده مي. . . از مكاني كه . . . پالن يك ساختمان عبارت است از يك برش فرضي  -61

  ترين بيش -عمودي) 4  ترين بيش -افقي) 3  ترين كم -افقي) 2  ترين  كم -عمودي) 1

  متر باشد؟ سانتي 4تر از  ها بزرگ ي آن م كرد كه اندازهتوان ترسي متر، چند وتر مي سانتي 5/2اي به شعاع  در دايره -62

1 (1    2 (2  

  .توان ترسيم كرد با اين شرايط، هيچ وتري نمي) 4    نهايت بي) 3

)Aمثلثي با -63 , , )25 5 5،B( , , )10 20 )Cو 20 , , )5 5  معرفي شده، نماهاي درست كدام است؟ 

  

  

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  

  

  نامند؟ درجه باشد، آن چندضلعي را چه مي 180تر از  هاي داخلي يك چندضلعي، بزرگ اگر يكي از زاويه -64

  محدب) 4  متداخل) 3  متقارن) 2  مقعر) 1

مستطيل حجم زير چه كسري از مكعب -65 3 3  شود؟ را شامل مي 4

1 (5
9   

2 (6
9   

3 (7
9   

4 (8
9  

 كدام گزينه صحيح است؟. مساحت دو شكل زير با هم برابر است -66

  .محيط دو شكل برابر است) 1

  . تر از مثلث است محيط مربع بيش) 2

  . تر از مربع است محيط مثلث بيش) 3

  . تر باشد تر يا كوچك آن ممكن است بزرگ  ع مثلث، محيطبسته به نو) 4
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االضالع به طول ضلع معلوم را رسم  كش ابتدا مثلث متساوي هاي منتظم زير با ضلع معلوم به كمك پرگار يا خط يك از چندضلعي در ترسيم كدام -67

  كنيم؟ مي

  نتظمضلعي م هفت) 4  ضلعي منتظم شش) 3  ضلعي منتظم  پنج) 2  چهارضلعي منتظم) 1

 ي كوچك چند است؟ ي بزرگ به دايره شوند، نسبت مساحت دايره ضلعي منتظم محيط و محاط اگر دو دايره بر يك شش -68

1 (5
4   2 (4

3  3 (5
3  4 (3

2  

 تواند داشته باشد؟ ها مي چه وضعيتي نسبت به آن 60دايره به قطر. ستدو دايره مطابق شكل موجود ا -69

1 (C1و مماس داخلC2 مماس خارج  

  مماس خارج هر دو ) 2

  مماس داخل هر دو) 3

  .هر سه حالت امكان دارد) 4

 تواند باشد؟ هاي زير مي يك از گزينه ابل، كدامروي حجم مق نماي روبه -70
  

  

1 (  2 (  

  

  

  

3 (  4 (  

  

  

 ي گريز را كشف كرد؟ اي و مفهوم نقطه نقطه يك از افراد زير قوانين رياضي پرسپكتيو يك كدام -71

  لئوناردو داوينچي) 4  فيليپو برونلسكي ) 3  وان آيك يان) 2  مازاچو) 1

براي به دست آوردن مسـاحت  . ايم دو خط به موازات دو ساق رسم كرده Mي از نقطه. االضالع است ي زير بخشي از يك مثلث متساوي ذوزنقه -72

 ي هاشورخورده به چند طول نياز داريم؟ ناحيه

1 (1   

2 (2  

3 (3  

4 (4  
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 . . .اين صفحه . ي تصوير را قطع كرده است اي هر سه صفحه صفحه -73

  . ممكن است غير خاص باشد) 2    .رخ باشد ممكن است نيم) 1

  . تواند مواجه باشد نمي) 4    . تواند قائم باشد نمي) 3

 خط خواهد بود؟  ، شامل چند پارهنماي افقي جسم داده شده در شكل زير -74

1 (4  

2 (5  

3 (6  

4 (8  

 هاي زير است؟ يك از گزينه با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم حجم، كدام -75

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

 وجهي منتظم به ترتيب به كدام اشكال نياز داريم؟ وجهي منتظم و بيست اي ساختن يك دوازدهبر -76

  مربع -ضلعي منتظم پنج) 2    االضالع مثلث متساوي -مربع) 1

  مربع -ضلعي منتظم شش) 4  االضالع مثلث متساوي -ضلعي منتظم پنج) 3

 . . . .، . . . با توجه به تصوير مقابل، هنگام رسم خطوط  -77

  .بسازد 60ي ي كاغذ زاويه عمودي، مداد بايد با صفحه) 1

  . افقي، بهتر است بدن ثابت باشد) 2

  .يكنواخت، بايد دست را به آرامي چرخاند) 3

  . قائم، بايد مداد را آرام در دست چرخاند) 4

 چند كمان نياز داريم؟ حداقله ترسيم قسمت برابر ب 4براي تقسيم يك زاويه به -78

1 (3   2 (4   3 (5   4 (6   
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 يك از مصالح زير است؟ ي سمبليك كدام شكل زير، نمونه -79

  آجر) 1

  بتن) 2

  بلوك سيماني) 3

  سنگ لوح ) 4

 باشد؟ گر كدام گزينه مي توضيحات زير بيان -80

1معموالً به مقياس. گيرد جهت معرفي فضاها و مشخصات ساختمان مورد استفاده قرار مي«
شود و برشي از ساختمان است كه محـل   ترسيم مي 100

 ».شود رسم آن را عنوان و جهت شمال در كنار آن نمايش داده مي

 باشد؟ گر كدام گزينه مي شده بيانويژگي گفته 

  برش) 4  پالن) 3  نما) 2  مقطع) 1

  

  خالقيت تصويري و تجسمي
  

  از كدام خط بهره برده است؟» ي چاپ ايران خانه«ي  مسعود نجابتي در طراحي نشانه -81

  ثلث) 1

  نسخ) 2

  محقق) 3

  نستعليق) 4

 شوند؟  وصيف ميبا كدام ويژگي ت» گروه پسران«، از فيلم مقابلي  هاي صحنه شخصيت -82

  اي كليشه) 1

  اثرگذار) 2

  متزلزل) 3

  متفكر) 4
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  كنيد، كدام است؟ اولين كيفيت بصري كه در تصوير مقابل مشاهده مي -83

  حركت ) 1

  سنگيني) 2

  خط ذهني) 3

 تمركز ) 4

  د؟شو يمشاهده م يرانيو ا يغرب يهنر يها كدام نگرش در نقاشي زير، -84

  يا سقاخانه سم،يسوررئال) 1

  ينگار بداهه سم،يونيساكسپر) 2

  نگارگري جديد سم،يونياكسپرس) 3

  يدربار ينگار كريپ سم،يسوررئال) 4

   ...رو  به در تصوير رو -85

  . هاي متباين، آشفتگي ايجاد كرده است جهت) 1

  . تباين فضايي بين فضاي فشرده و خالي ايجاد شده است) 2

  .است هاي واحد، حالت كشش ايجاد كرده ايجاد فاصله بين فرم) 3

  . هاي پايدار و ناپايدار ايجاد شده است اي، با كنار هم قرار دادن فرم تباين جاذبه) 4

  رو صحيح است؟ كدام گزينه در مورد تصوير روبه -86

  تجانس) 1

  استحاله) 2

  غرابت) 3

  انكسار) 4
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 جدا شدن موضوع اصلي از جزئيات ناخواسته در عكس مقابل، از چه طريقي صورت گرفته است؟ -87

  ي نور صحنه و ايجاد ريتمروشني و رگيچرخش ت) 1

  اسپيرال ماتيو تقس هيتضاد نور و سا) 2

 ها از باال و ايجاد قاب توسط پله ي ديد نقطه )3

  يو روشن يرگيو چرخش ت اسپيرال يبند ميتقس) 4

  ، كدام مورد حائز اهميت است؟مقابلدر تصوير  -88

  تعادل شعاعي) 1

  برتري هنر بر صنعت) 2

  عناييتلفيق م) 3

  تضاد مفهومي) 4

 گر كدام موضوع است؟ تصوير مقابل، بيان -89

  طبيعت به عنوان منبع الهام) 1

  هاي تخريب محيط زيست  آسيب) 2

  تأكيد بر مثلث به عنوان سرپناه ) 3

 گر با تكيه بر تضاد طرح بيان) 4

  گر كدام مفهوم است؟ تصوير مقابل اثر كدام هنرمند و بيان -90

  در فضا ريچارد اسميت، خط) 1

  كنستانتين برانكوزي، ريتم در فضا) 2

  هانس آرپ، حركت در فضا) 3

  نائوم گابو، تركيب حجمي با خط ) 4
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  كدام مورد، ويژگي ارجح تصوير مقابل است؟ -91

  غرابت) 1

  تمركز) 2

  تباين) 3

 توازن) 4

  در كدام گزينه توصيف بهتري براي تصوير مقابل ارائه شده است؟ -92

  تر ي به منظور ايجاد كنتراست بيشكاربرد عناصر قطر) 1

  استفاده از تكرار و ريتم براي بيان تبليغاتي بهتر) 2

  كاربرد تلويح در حروف براي ايجاد تمركز چشمي) 3

  تر ايجاد كنتراست سكون و حركت به منظور تأكيد بيش) 4

  اثر مقابل، بر اساس نگرش كدام مكتب شكل گرفته است؟ -93

  كوبيسم ) 1

  فوتوريسم ) 2

  پوريسم )3

  كنستراكتيويسم) 4

 پوش مجنون است؟ آميزي تن هاي تيموري و صفوي، كدام مورد دليل استفاده از رنگ آبي در رنگ در نگارگري دوره -94

  القاي كسالت و آرامش به مخاطب مجنون) 2  رنجوري جسم و قدرت روح مجنون) 1

  وان سالك طريق عرفان و عشق الهيتجسم مجنون به عن) 4  ي ناآرام مجنون نشان حالت جسماني و روحيه) 3
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 :به جزي موارد در طرح مقابل مشهود است،  همه -95

  خطاي باصره و تضاد) 1

  زمان و چندوجهي ديد هم )2

  ريتم و حجم مجازي) 3

  حركت و نمايش عمق) 4

  تر است؟  مناسب مقابلكدام عنوان، براي عكس  -96

  مردگي دل) 1

  ابهام لحظه) 2

  رحمانه خشم بي) 3

  ي يك سربازخستگ) 4

  دهد؟ تري براي تصوير مقابل ارائه مي كدام گزينه توضيح كامل -97

  بندي موضوعي كاربرد فرم فيگوراتيو در جهت تركيب) 1

  تضاد موضوع و زمينه به منظور القاي بهتر منظور ) 2

  بندي موضوع در فرم نقاشان مدرن كاربرد عنوان) 3

  ايجاد عمق و كشش بصري ناشي از تغيير جهت) 4

  شود؟ تري احساس مي بندي، سكون بيش يك از تصاوير زير به لحاظ تركيب كدام در -98

  

  

  

1 (    2 (  

  

  

  

3 (    4 (  
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  هستند؟» پيري«و » جواني«ي  دهنده ترتيب نشان ها به كدام رنگ -99

  خاكستري -قرمز) 2    اي قهوه -نارنجي) 1

  خاكستري -نارنجي) 4    اي قهوه -قرمز) 3

  يك از مكاتب زير هستند؟ ترتيب، مربوط به كدام به» قرمز«و » آبي«هاي  و غالب بودن رنگ» اي  نقره«و » طاليي«هاي  ي فراوان از رنگ استفاده - 100

  تبريز دوم، تبريز اول، هرات، شيراز) 2  تبريز اول، تبريز دوم، اصفهان، زند) 1

  تبريز دوم، تبريز اول، اصفهان، زند) 4  تبريز اول، تبريز دوم، هرات، شيراز) 3
  

  خالقيت نمايشي
  

  بهره برده است؟» حكايت يوسف شاه سراج«فتحعلي آخوندزاده از كدام آيين نمايشي در داستان  - 101

  افروزي آتش) 4  سوگ سياوش) 3  مير نوروزي ) 2  قوالي) 1

 است؟ اشتباهكدام عبارت، براي بيان ويژگي طنز  - 102

   .سوژه مبتني بر واقعيت عيني است) 2    .شود براي ساختن مطرح مي) 1

  . ريزي شده است بر اساس واقعيت تلخ و گزنده طرح) 4  . با تندي و آزاردهندگي همراه است) 3

ها دراز كشـيده و در حـالي    اي از بهشت است و پيرمردي در ميان سيب زارها و نسيم باد، مكاني پر از سيب كه گويي قطعه هايي از علف صحنه - 103

  اين توضيحات مربوط به فصل آغاز كدام فيلم است؟. رود آرام به استقبال مرگ مي آرام كند و زند به آسمان نگاه مي كه سيبي را گاز مي

  كهنه و نو) 4  چمنزار بژين) 3  آرسنال) 2  زمين) 1

گذارد ولـي وضـعيت فيگورهـا و اشـيا بـا هـم مطابقـت         قطعي در سيستم تداومي كه يك زمان متداوم از نمايي به نماي ديگر را به نمايش مي - 104

  ام است؟، كدكند نمي

  )Cross Cutting(قطع متقاطع ) Cheat Cut(    2(قطع تقلبي ) 1

  )Following Shot(نماي ردگير ) Cut In(    4(درون برش ) 3

  ي نقد تئاتر در هم شكست؟ سيسم را بر عرصه ي نئوكالسي سلطه  اصول كدام مكتب، - 105

  سمبوليسم) 4  سيسم رمانتي) 3  ناتوراليسم) 2  اكسپرسيونيسم) 1

ي اساسي كـدام   نمايش جزئيات روزمره با تكرارهاي مكرر و ريتمي كند و به طور كلي نمايش زندگي در حالت يكنواخت، خصيصهوسواس در  - 106

 فيلم است؟

  سهراب شهيد ثالث -جان بي  طبيعت) 2    بيضايي -وقتي همه خوابيم) 1

  امير نادري -دونده) 4    كيارستمي -زير درختان زيتون) 3

www.konkur.in

forum.konkur.in



  
  

    

   21  :ي صفحه  هنرهنر  خردادخرداد2424آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري  هاي تستيهاي تستي  سؤالسؤال

 دهد؟ آرته را نشان مي يت كمديادلتصوير مقابل، كدام شخص - 107

 پانتالونه) 1

  دوتوره) 2

  آرلكن) 3

  كاپيتانو) 4

  است؟» كوروساوا«هاي زير از خصوصيات آثار  يك از گزينه كدام - 108

  مخاطب قرار دادن تماشاگر و تأكيد بر ساختگي بودن دنيا) 1

  هاي ظريف نمايش تكرارها با تفاوت) 2

  روزانه و اسناد تاريخي هاي گيري فيلم حول يادداشتشكل) 3

  هاي وسترن گرايي با ارزش انسان) 4

  شود؟ توجه به شخصيت اصلي مي جلب از سايرين باعث  در تصوير زير، كدام عامل بيش - 109

  ي ايستادن سوژه  نحوه) 1

  تضاد تاريك و روشن) 2

  بندي قاب ي تقسيم شيوه) 3

  )هاي انگل(ي دوربين  زاويه) 4

  كدام گزينه صحيح است؟ - 110

  .توانند با فوكوس واضح فيلمبرداري شونداي از مسافت جلوي عدسي است كه در آن اشيا مي وكوس عميق، محدودهف) 1

  .كندهاي بلند، معموالً قاب ثابت است و دوربين حركت نمي در برداشت) 2

  .تر از حد نرمال نياز داريم هاي كمبراي گرفتن يك نماي اسلوموشن به تعداد فريم) 3

  .دهد، كل دوربين تغيير محل مي)تراك(چرخاند و در دالي ت، دوربين را حول يك محور افقي ميحركت تيل) 4

 محور اساسي حركت در عروسك دستكشي كدام قسمت عروسك است و بهترين راه براي بهبود حركت آن چيست؟ - 111

  استفاده از اسفنج براي سبك شدن سر -سر عروسك) 1

  مدي به منظور حركت بهتري ن استفاده از پارچه -بدن عروسك) 2

  اي پالستيكي كه انگشت درون آن برود استفاده از لوله -گردن عروسك) 3

  تر  تر به منظور حركت بيش استفاده از عروسك كوچك -ي عروسك اندازه) 4
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  كند؟ هاي كدام نما را بيان مي هريك از جمالت زير به ترتيب، ويژگي - 112

  ».آورد و محيط را فراهم مي اين نما امكان توازن زيبايي ميان پيكر« -

  ».نماي دوري كه موضوع آن انسان نيست« -

   Medium Long Shot)(نماي دور متوسط  -)American Shot(نماي آمريكايي ) 1

  Medium Long Shot)(نماي دور متوسط  –) Long Shot(نماي دور ) 2

  )Extreme Long Shot(نماي بسيار دور  –) Long Shot(نماي دور ) 3

  )Long Shot(نماي دور  - Medium Long Shot)(نماي دور متوسط ) 4

  گر كدام موارد است؟  تصوير مقابل بيان - 113

  پيچيدگي و هويت ) 1

  تحقير و تنهايي ) 2

  هدفي ترديد و بي) 3

  تكثر و قساوت ) 4

  ، چه نام داشت؟ي چيني كه در غرب شهرت پيدا كردنخستين نمايشنامه - 114

  هاي مفرح من  مكاني موقت براي انديشه) 2    ي چائويتيمي در خانه) 1

  هايي كه در حق خانم توو شد عدالتي بي) 4    ي گچيدايره) 3

 ؟گيرند نميقرار ) نما عبث(نويسان ابزورد  نامه نويسان زير جزء نمايش نامه يك از نمايش كدام - 115

  ژان كوكتو) 4  گونتر گراس) 3  ادوارد آلبي) 2  ژان ژنه) 1

 قابل، كدام است؟ ي تصوير م نام پرده - 116

  اصلي) 1

  ابري) 2

  مياني) 3

  واگنري) 4

  تر است؟  يك از موارد زير مناسب رو براي نشان دادن كدام طرح روبه - 117

  تشويق مرگ) 1

  غرق شدن در نقش ) 2

  تمارض و دردمندي) 3

  مرگ مؤلف) 4
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  ؟نيستهاي فيلم صحيح  ي فرم كدام گزينه درباره - 118

هـاي  عواطـف و كيفيـت    هـا، مفـاهيم،  ها، كنتراستفرمي است كه در آن اجزاي فيلم به قصد القاي مشابهت گر، نوعي ساخت و سازفرم تداعي) 1

  . گيرنداحساسي كنار هم قرار مي

  .هاي علمي است تا بيننده را متقاعد كند ها بر اساس حقيقت اي، استداللدر فرم خطابه) 2

  .هاي بصري ناب ساختار دهدل ويژگيكوشد فيلم را فقط حودر فرم انتزاعي، فيلمساز مي) 3

  .اي، فيلمساز قصد دارد تا برخي اطالعات در مورد جهان را به بيننده منتقل كند در فرم مقوله) 4

  ؟نيستيك از خصوصيات زير، مربوط به پلوتوس  كدام - 119

  اختراع بازي درباري) 1

  گيري بسيار زياد از موسيقي بهره) 2

  پردازي قوي ني و شخصيتستااستفاده از دو خط موازي دا) 3

  ي سرگرمي استفاده از عناصر بصري و تأكيد بر جنبه) 4

  هاي زير از مونتاژ استعاري، استفاده شده است؟ يك از فيلم  در كدام - 120

  هاي عقبيپله) 4  متروپليس  )3  چرخ) 2  نوسفراتو) 1
  

  خالقيت موسيقي
  

  خانواده است؟ هم ريز ياز سازها كي با كدام »يدونل«ساز  - 121

  فلوت پن) 4  نتيكالر) 3  كرآنگله) 2  فلوت باس) 1

122 - يو دارا شود يشروع م »بمل يم«كه از نت  يدم نام دارد؟  چه ،بمل است چهار عالمت  

  نيدور) 4  نيديل) 3  نيديكسوليم) 2  نيژيفر) 1

  است؟ سونانتيد يكنسونانت و گاه يگاه رياز فواصل ز كي كدام - 123

  هفتم كوچك) 4  كسوم كوچ) 3  پنجم درست) 2  چهارم درست )1

 شوند؟ در چه دستگاهي اجرا مي» مؤالف«و » بختياري«، »ليلي و مجنون« - 124

 همايون) 4  نوا) 3  شور) 2  گاه سه) 1

 تر است؟ ي ميان كدام درجات از يك پرده بزرگ فاصله» چهارگاه«در دستگاه  - 125

  ششم و هفتم –اول و دوم ) 2    پنجم و ششم –اول و دوم ) 1

  ششم و هفتم –دوم و سوم ) 4    ششمپنجم و  –دوم و سوم ) 3

 متعلق به كدام دستگاه هستند؟» چوبه يك«و » حربي«هاي  رِنگ - 126

 ماهور) 4  همايون) 3  شور) 2  گاه سه) 1
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نـام    كنـد، چـه   معمول كشيده و رها شده و به گريف ساز برخـورد مـي   صورت عمودي و كمي بيش از حد زهي به سازِ تكنيكي كه در آن، سيمِ - 127

  دارد؟

  سالتاتو) 4  تهژُ) 3  پيتزيكاتوي بارتوك) 2  نيول لكُ) 1

 گر صدادهندگي ساكسوفون تنور است؟ كدام مورد، بيان - 128

  . شود دوم بزرگ پايين شنيده مي) 2     .شود تر شنيده مي سيزدهم پايين) 1

  . شود ششم بزرگ پايين شنيده مي) 4  .شود تر شنيده مي نهم بزرگ پايين) 3

 كند؟ ترين سيم ويولنسل، كدام نت را اجرا مي صدايي با بم ساكسوفون باريتون براي هم - 129

  » سل«زير پنج خط حامل با كليد » دو«نت ) 2  » سل«زير پنج خط حامل با كليد » ر ديز«) 1

  » سل«زير پنج خط حامل با كليد » ال«نت ) 4  »سل«روي خط اول با كليد » بمل مي«) 3

 را با كدام كليد بخوانيم تا مطابق با صدادهي آن باشد؟» فا«ينت آلتو شده براي كالر هاي نوشته در انتقال نظري، نت - 130

    ي خط سوم»فا«كليد ) 2    ي خط چهارم»دو«كليد ) 1

 ي خط چهارم»فا«كليد ) 4    ي خط دوم»دو«كليد ) 3

  ؟ندارند يبند دستان ريز ياز سازها كي كدام - 131

  تنبور – كمانچه) 4  تنبور – چكيق) 3  چكيق – عود) 2  رباب – كمانچه) 1

  است؟ ريآواز ز ايمربوط به كدام دستگاه  ترتيب به تار در تار و سه» دو، دو، فا، دو«و » فا، الكرن، سل، دو« يها كوك - 132

  دو يافشار – چهارگاه دو) 2    دو يافشار – گاه الكرن سه )1

  دو ي نوا – چهارگاه دو) 4    دو ي نوا – گاه الكرن سه) 3

 ؟نيست» راوينسكيايگور است«كدام قطعه از تصنيفات  - 133

  ساز 11تايم براي  رگ) Les Noces(    2(عروسي ) 1

  داستان سرباز) 3  اي و چلستا موسيقي براي سازهاي زهي، كوبه) 3

 ي تاريخ ايران بوده است؟ دان كدام دوره موسيقي» زرياب« - 134

 تيموري) 4  ساماني) 3  عباسي) 2  ساساني) 1
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  گيرد؟ شود، كدام نت در باس قرار مي ساخته مي »لوكرين فاديز«ي ششم مد  ي دوم آكورد هفتمي كه بر روي درجه در وارونه - 135

  دو) 4  فاديز) 3  ر) 2  ال) 1

  شوند؟ ديگر وصل مي كدام دو نت در بخش باس به يك »ال ماژور«ي يك كادانس اتنتيك كامل، درگام  خاتمه در - 136

  مي به ال) 4  ال به ر) 3  ر به ال) 2  ال به مي) 1

 ست؟ا» ماژور«كدام ترياد  - 137

 فاديز، ال، دوديز) 4  رديز، فاديز، ال) 3  سي، رديز، فاديز) 2  سل، سي، رديز) 1

 مينور آنتيك چيست؟» ديز سل«ي سوم  صدايي روي درجه آكورد سه - 138

  افزوده) 4  ماژور) 3  كاسته) 2  مينور) 1

  باشد؟ هاي موسيقايي زير مربوط به شعر نيز مي يك از فرم كدام - 139

  اتود) 4  باالد) 3  فوگ) 2  اگاتلب) 1

  عبارت زير تعريف چيست؟ - 140

  ».در بخش ديگري بيان شده است ها به مسافتي نزديك نسبت به همان عبارت كه قبالً تكرار يك عبارت موسيقي توسط يكي از بخش«

  فوگاتو) 4  فوگتّا) 3  كانن) 2  ايميتاسيون) 1

  

  واص موادخ
  

 ود؟ش ها از كدام گزينه استفاده مي ي ساختمان كننده در سيستم خنك - 141

  سيليس  )4  گاز متان) 3  آزبست) 2  سي. اف. سي) 1

 الي در كدام شرايط داراي چسبندگي قابل مالحظه است؟ - 142

  تركيب با ماسه و شن) 2    اشباع) 1

  تركيب با ماسه و حالت اشباع) 4    غير اشباع) 3

 ؟نيستكدام گزينه از مزاياي قير  - 143

  رطوبت برابر در دننفوذبو غيرقابل) 2    عايق بودن در برابر الكتريسيته) 1

  مقاومت فشاري و كششي زياد) 4    ارتجاعى و پذيرى شكل قابليت) 3
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  ؟نيستكدام گزينه در مورد اسيدها صحيح  - 144

  .آورد اسيد، كاغذ شناساگر تورنسل را تغيير داده و به رنگ قرمز در مي) 1

  .اي است كه حداقل يك اتم هيدروژن دارد اسيد، ماده) 2

3 (pH هاست درت آنگر ق اسيدها نشان.  

  .تر است تر باشد، قدرت اسيد نيز كم كم pHهر چه ) 4

  آيد؟ از مخلوط پودر سيليس و رنگ روغني چه رنگي به دست مي - 145

  سفيدآب شيخ) 4  ضد اسيد) 3  الجورد) 2  سفيد سرب ) 1

  ؟است زير الياف كدام هاي تهيه شده از پارچه هاي ويژگي از) پيلينگ(پارچه  سطح در الياف شدن گلوله - 146

  ويسكوز ريون) 4  استر پلي) 3  اكريليك) 2  نايلون) 1

 ؟نيستكدام گزينه در مورد خصوصيات الياف كتان صحيح  - 147

  استحكام برابر با پنبه) 2    درخشندگي طبيعي) 1

  جذب رطوبت زياد) 4    كشساني كم) 3

  ؟نيستكدام گزينه در مورد چدن صحيح  - 148

  .ها حداكثر چهار درصد است ميزان كربن چدن) 1

  .ي كربني هستند ترين گروه از آلياژهاي آهني بعد از فوالدهاي ساده ها مهم دنچ) 2

  .شود گراد ذوب مي ي سانتي درجه 1300تا  1150چدن مانند آهن خام، ابتدا خميري شده و سپس در گرماي ) 3

  .شود جنس چدن سخت و ترد است و اگر فسفر آن زياد باشد، شكننده مي) 4

 اي است؟ هاي عكاسي از چه ماده فيلمي ضد خراش در  جنس اليه - 149

  فنول) 4  كازئين) 3  ژالتين) 2  صمغ عربي) 1

 ؟نيستها  چوب ها از نظر مقاومت، كدام گزينه جزء سخت بندي انواع چوب در دسته - 150

  چنار) 4  بلوط) 3  گردو) 2  كاج) 1

  ؟باشد زا مي هاي محافظت از چوب در برابر كدام عامل آسيب شيشه از روش آب از استفاده - 151

  اسيدها) 4  سوزي آتش) 3  ها قارچ) 2  حشرات) 1

  ؟نيستكدام گزينه در مورد پالت پالستيكي صحيح  - 152

  .شود به راحتي تعمير مي) 1

  .كند سال عمر مي 10داراي عمر طوالني است و به طور متوسط ) 2

  .شود و بهداشتي نيز است با فشار آب به خوبي تميز مي) 3

  .ستدر مقابل گرما و سرما مقاوم ا) 4
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  كند؟ در ابزار آالت مورد استفاده در چاپ، كدام گزينه نوعي دستگاه چاپ است كه هر دو طرف كاغذ را با هم چاپ مي - 153
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 درك عمومي هنر

 

 (مینا دامغانیان) «2»ي زينهگ -1

 (28و  28های  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

. دارند اختصاص ها تجلیات آن و (ويشنو و شیوا) ايزد دو پرستش به عموماً هند معابد

 صدورت  بده )تصداويري   تنددي  خددايان    از مملدو  چندان  معابدد  اين خارجي نماي

 اسدايیري  جانوران و خدايان زندگي حال شرح  (نقاشي و پیكرتراشي برجسته  نقش

 بیدان  بده . اندد  كدرده  تبديل اي پیچیده و عظیم هاي تندي  به معابد را اين كه است

ي آن در معبدد   هسدتند كده نمونده    معماري و پیكرتراشي از تلفیقي معابد ديگر  اين

 بر كیدتأ ترين بیش و است اندك معابد داخلي فضاي معموالً. شود خاجوراهو ديده مي

 .جزئیات خارجي است

 ي پشته يك استوپا از. بودند  استوپاها بودايي معماري هاي نمونه اولین: «1»ي  گزينه

 بدودا  از ماندده  يادگار به اشیا نگهداري محل و شد مي ساخته توپر و محكم كروي نیم

 و اندد  شده ساخته آشوكا حكومت ي دوره در يادبود بناهاي اين بسیاري از. است بوده

 مورد بودايي خاص معماري سبك به عنوان و شده بنا بزرگتر ابعاد در زمان مرور يي

 . اي از اين نوع معماري است استوپاي بزرگ سانچي نمونه. اند گرفته قرار توجه

 1۱ي  در فاصدله  معبد گالتداجي كده ملقده بده جدواهر جیسدور اسدت       : «2»ي  گزينه

هدا نامیدده    چندین معبدد میمدون    عبد هماين م. كیلومتري جايسور راجستان قرار دارد

. هايي اسدت كده در آن سداكن هسدتند     شود كه دلیل آن تعداد بسیار زياد میمون مي

  هداي حكداكي   هاي گرد  ستون معبد اصلي با سنگ صورتي ساخته شده است و سقف

اي دارد كدده تصدداويري از زندددگي كريشددنا را نشددان  شددده و ديوارهدداي نقاشددي شددده

 .دهند مي

 محل ي ممتاز مقبره است  واقع آگرا شهر بناي زيباي تاج محل كه در: «3» ي گزينه

 به كه بنا اين. گشت مدفون آن در نیز خود بعدها كه است جهان شاه محبوب همسر

 تدأيیر  از شدده   سداخته  سفید مرمر سنگ از يكسارچه و دارد شهرت از عشق نمادي

 .كند مي تحكاي هند معماري بومي بر ايراني معماري هنر عمیق

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

 (49 -سراسری) «2»ي زينهگ -2

 (55ی  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

هدا در   ران گیري ارابه ي كمان ها و شیوه بندي عناصر تصويري  حركت اسه نوع تركیه

شدباهت   هاي نیمرود و نینوا  شباهت بسیاري با آيدار مصدري دارد و ايدن    تصاوير كاخ

 .اند ديگر گرفته است كه از يك و تأيراتي ي دو تمدن و تأيیر گر رابطه بیان

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

 (احمد رضایی) «2»ي زينهگ -3

 (های هنری سبک -منابع آزاد)

يعندي آزاد كدردن تصدويرهاي یهندي     ( خدودي  اتوماتیسم يا روند خودبه)خودكاري »

خودكاري ابتدا با . قید نظارت عقل  در جريان عمل نوشتن و نقاشي كردن ناهُشیار از

بدا  ( 1221)« برتدون »ي  ي سوررئالیسم  نوشته مربوط بود؛ و در بیانیه« سوررئالیسم»

هداي   اكسسرسیونیسدت »سدس   توسد    . يدرح شدد  « خودكاريِ روانديِ نداب  »عنوان 

 .تر يافت گسترشي بیش« انتزاعي

معناي آن چیزي اسدت كده    در سخن به« (Picturesque) نما خوش»: «1»ي  گزينه

ي هجددهم در   عنوان يدك نظريده  در اواخدر سدده     ولي به. درخور نقاشي كردن باشد

ها   ها  ويرانه نظمي صور صخره بر يبق اين نظريه  زمختي و بي. انگلستان مصطلح شد

دهندده   فیتي تكانافزايند و بدان كی ي نقاشي منظره مي اندازهاي بكر بر جایبه و چشم

و « كلدود لدورِن  »نگاراني چدون   هواداران اين نظريه آيار منظره. دهند انگیز مي و خیال

نگداري اواخدر    و غريه در منظدره « نما خوش»وجه . آورند را مثال مي« سالوادور روزا»

 .گیري و رشد نقاشي رمانتیك بود ي هجدهم يكي از عوامل مؤير در شكل سده

سیسدم بده    ت هويت ملي  سبه سوق يدافتن هنرمنددان رمدانتي   جذابی: «2»ي  گزينه

هداي بیگانده شدد و رونددي را پديدد آورد كده        استفاده از مصدالح رنگارندگ سدرزمین   

هداي   گرايي  با فريبندگي مضمون شگفت. شود نامیده مي( گرايي شگفت)« اگزوتیسم»

 .سیسم داشت نامأنوس  بديع و پررمز و راز نزد رمانتي

عنواني است كده بده شدماري از نقاشدان     ( سازي شرقي)« اوريِانتالیسم»: «3»ي  گزينه

هدداي  ي بدداب روز  موعددوع اينددان  بنددابر سددلیقه. انددد ي نددوزدهم داده  آكادمیددك سددده

را بدا برداشدتي رمانتیدك    ( سدرا  بازارهدا و غیدره    مثالً ساليین  زنان حرم)مآب  شرقي

ي اعراب و تركان عثمداني مايده   هاي زندگي واقع برخي نیز از صحنه. كردند تصوير مي

 .دادند اي نشان مي يرزي غريه و افسانه گرفتند و آن را به  مي
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 (علیرضا آزاد) «4»ي زينهگ -4

 (28و  28های   تاریخ هنر ایران، صفحه)

هداي پیچدان  نخدل      ي سلجوقي  هنرمند با آوردن درخت مقددس زنددگي  تداك    در دوره

هاي متین انسداني ندوعي وحددت     ان و صورتهاي نرم و لطیف جانور خوشنويسي و هیكل

 . موعوعي با بافت پارچه پديد آورد

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي زينهگ -5

 (هنر رنسانس -منابع آزاد)

او . بدديل بدود   بنددي  بدي   اش در تركیده  هاي شاعرانه به سبه نوآوري« بوتیچلي»كار 

نمود كه يرح خطدي مدوزون    كرد و چنین مي خطوط مرزي مجسم مي ها را با حركت

هاي معصوم در  پیكرهاي لطیف و چهره. در كارش بیش از ژرفاي فضايي اهمیت دارد

او شداعرترين نقداش دوران   . هايش معرف نوع خاصي از زيبايي معندوي بودندد   نقاشي

ا و قددرت  آيد كه ظرافت تغزلدي هندرش بدا نیدروي خطدي پويد       رنسان  به شمار مي

 .نمايشي استثنايي آمیخته است

جويي  پیگیري مسدايل هندري و اجتنداب از     در كمال« پوسن»عظمت : «1»ي  گزينه

ي بسیار و پد  از   چه را كه پوسن با انديشه آن. هاي سهل و ساده نهفته است كامیابي

 پیش نهاد  محصدول عقالنیدت او  « نقاشي تاريخي»آزمودن الگوهاي فراوان  به عنوان 

او حتي موعوعات اسايیري را چون بخشدي  . در انطباق ساختار صوري با مضمون بود

 .كشید از زندگي واقعي و از ديد يك انسان معاصر به تصوير مي

براي تكمیل يدرح زيررنگدي كده غالبدًا روي بدوم زبدر اجدرا        « تیسین»: «2»ي  گزينه

بدين يريق  نه فق  بده   .برد رنگ روغني به كار مي هاي متعددي از لعاب كرد  اليه مي

اي براي سازماندهي  يافت  بلكه از رنگ چون وسیله عمق رنگي و بافت غني دست مي

هاي اسايیري و مذهبي  بلكده   او نه فق  در بازنمايي موعوع. جست ها سود مي شكل

ي بر جاي مانده  چهره برخي از حدود پنجاه تك. نگاري نیز دستي توانا داشت در چهره

 .آيند نگاري روانشناختي به شمار مي هاي چهره ن نمونهاز او نخستی

هاي لطیدف بدود    كاري روشن استاد نورپردازي نمايشي و سايه« كُرِدجو»: «1»ي  گزينه

بدر خدالف    –او . هاي ندرم روي پوسدت بده اسدتادي رسدید      سايه كه در پرداخت رنگ

سداني و ناسدوتي   غالبداً بده موعدوعات نف    –ي زيبايي ملكوتي بود  لئوناردو كه دلبسته

 (المعارف هنر  پاكباز دايرة. )پرداخت مي

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

 (احمد رضایی) «1»ي زينهگ -6

 (های هنری سبک -منابع آزاد)

اكسسرسیونیسدم  »پدرداز در جندبش    ترين نقاشدان رندگ   يكي از برجسته« دكونینگ»

و « دِ اسددتیل»تحددت تددأيیر . نددر آموخددتدر رُتددردام ه. رود شددمار مددي بدده« انتزاعددي

هدايي بدراي    بده آمريكدا سدفر كدرد و يدرح     . هاي بلژيكي قرار گرفدت  اكسسرسیونیست

سس  بده گدروه   . بود« فرنان لژه»مدتي نیز دستیار . اجرا كرد« ي پیشرفتِ كار اداره»

نقاشددي دكونینددگ در سوررئالیسددم . پیوسددت« اكسسرسیونیسددم انتزاعددي»نیويددوركي 

كه ممكن اسدت سدرآغاز   ]ي آشكار به واقعیت  او  غالباً  از اشاره. شه داردري« گوركي»

هدايش بدا    ي پرده سلسله. گیرد بهره مي[ كار باشد و يا در جريان اجراي كار پیش آيد

او بدا  . در مكتده نیويدورك بدود   « پیكرنمايي جديد»ي  نخستین نشانه« زنان»عنوان 

ي نقاشدي   پ  از يك دوره. ا برانگیختها و اسلوب خشن خود هیجان عمومي ر انگاره

آسدا را   هداي شدعله   زني شدالقي و شدكل   اين بار قلم. از مناظر  به مضمون زن بازگشت

 .كار گرفت به

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

 (ارغوان عبدالملکی) «3»ي زينهگ -7

 (11ی  طراحی نقوش سنتی، صفحه)

در جدول . زرگ  از ابداعات هنرمندان زيويه هستندهاي كوچك و بدرخت مقدس و غنچه

هداي نقدوش سدنتي مندايق      توانیدد ويژگدي   كتاب يراحي نقوش سنتي  مي 1۱ي  صفحه

 .تاريخي مشاهده كنید ي پیش مختلف ايران را در دوره

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

 (علیرضا آزاد) «1»ي زينهگ -8

 (111ی  صفحه، 1سیر هنر در تاریخ )

هدا   ي اكثر مساجد از سنگ ساخته شدده  پوشدش سدقف    در معماري مساجد سوريه  بدنه

هاي حول آن از سبك كلیساهاي بیدزان    گرد و رواق هاي نیم عموماً شیرواني است و قوس

هاي نظامي الگدو گرفتده و مملدو از تزئیندات      ي قلعه اين مساجد از نقشه. الهام گرفته است

 .ك و نقاشي ديواري استبري  موزايی گچ
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 (مینا دامغانیان) «1»ي زينهگ -9

 (118ی  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

 و فرهنگدي  تبدادل  و تجدارت  ي زمینده ( مدیالدي  2۱تا  11ي  سده)« چینگ» ي دوره در

 تدرين  مهدم . دارد مطابقت روكوكو سبك بر تأيیرگذاري ترين دوران مهم با اروپا به صادرات

 نقاشدي  در آلود مه فضاهاي حذف و مو قلم هاي عربه تأكید بر وران د اين در نقاشي تحول

 زمینه پیش بر تأكید ترين بیش اين آيار در و هستیم تر بیش وعوح با آياري شاهد كه است

 .باشد مي سابق عمودي كادرهاي جاي به افقي كادر و

 گیدري  شدكل  دوران هفددهم   تا چهاردهم هاي سده شامل «مینگ» دوران: «2»ي  گزينه

 هنرهاي بازآفريني دوران. است ممنوعه شهر و ساخت پكن شهر در چین رسمي پايتخت

 گیدري    شدكل (مبلمدان  و زنددگي  وسدايل )سدازي   تزئیندات  چیندي   بده  تمايدل  پیشدین  

 .است چین امسراتوري در زن هنرمندان حضور سبز و و آبي پردازي منظره

 ژاپدن  محلي هنر میراث نخستین. اين گزينه مربوط به هنر ژاپن است: «3»ي  گزينه

 بلندد  ژاپدن  داسدتان   ادبیدات  گیدري  شكل اشرافي  مدارس ايجاد با ي هیان دوره در

 ندوعي  بدا  ژاپندي  تزئیندي  روايتدي   تصدويري   هداي  نقاشدي  با همراه گِنجي يوماري

 ي پرندده  بده  شباهت دلیل به ققنوس تاالر و ساخت زمینه پ  و سازي زمینه يكسان

 .پديد آمد از پرو حال در بزرگي

 آمده دست زيادي به هاي نمونه چین( كالسیك)هاي میانه  ي سلسله دوره از: «1»ي  گزينه

 و نقاشي با همراه چوبي باشكوه امسراتوري  معابد يومارهاي نوشتاري  آيار: جمله از .است

 هداي  پیكدره  به پداگودا   موسوم يبقه هفت آجري بناهاي مفرغي  هاي پیكره ديوارنگاري 

 بودا اسه  تصاوير ويژه به رنگ شده گلي هاي تندي  اي  صخره هاي پیكره و بزرگ ريغا

 .ابريشم بر رنگ تك هاي منظره بهشت و در

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

 (41 -سراسری) «1»ي زينهگ -11

 (صنایع دستی)

سداني هندد   شفاف هسدتند كده توسد  كم    گمبرون  ظروف سفید رنگ  متراكم و نیمه

 .  شرقي به شهرت رسیدند

شد  سالدن ندام   خاكستري كه در محی  احیاي كوره ساخته مي -ظروف لعابدار سبز

 .دارد

. شدوند ظروف شفاف و منقوش به رنگ آبي كبالت  ظروف آبدي و سدفید نامیدده مدي    

 (11ي  سفالگري  صفحه -كارگاه صنايع دستي)

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

 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي زينهگ -11

 (هنر پیشاتاریخی جهان -منابع آزاد)

الهده  شدناخته    -در ادوار كهن  گاو نر معموالً نماد خداي قیم شدهر و غالبداً همسدر مدادر     

هدا آغداز   خدا  نزد هیتي -يكسان بودن آن با خدايان معروف مثل تسحوب يوفان . شد مي

سدر گداو ندر كده نیدروي      . دارد و روي گاو نر ايستاده استاي در دست شود كه صاعقه مي

  وكید هچتدل ي نوسدنگي در  دورهدر . حیاتي در آن است  به مفهوم قرباني و مرگ اسدت 

سر گداو را  « معبد» كي واريد يمحل بر رو نيدر ا. مورد توجه بوده است اریگاو بس ريتصو

 يعیشاخ آن از شاخ يب يبه جا يول .اندكرده ريبا گل شكل داده و به صورت برجسته تصو

 تهصورت بزرگ از گاو كه بده صدورت برجسد    كي وارهايخود د يبر رو. استفاده شده است

 .شوديم دهيد زیرا اشغال كرده است ن واريتمام سطح د

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

 (احمد رضایی) «4»ي زينهگ -12

 (82ی  ، صفحه8نیک شناخت سازهای ارکستر سمفو -موسیقی )

 «پاسیون»: «1»ي  گزينه

 «اپرا بوفا»: «3»ي  گزينه

 «زا سوناتا داكیه»: «1»ي  گزينه

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

 (ارغوان عبدالملکی) «2»ي زينهگ -13

 (هنر پیشاتاریخی جهان -منابع آزاد)

غرب و غرب ارتفاعات شمال .درستي مشخص نشده استه خاستگاه فرهنگ حلف تاكنون ب

تكدوين   ييكي از مراكدز عمدده  توان ميهاي شرقي سوريه را به احتمال زياد عراق و بخش

كه فرهنگ تكويني عالوه بر اين يپ  از دوره .النهرين محسوب نمودحلف در بین يدوره

 النهدرين و  هداي بدین   نفوی خدود را گسدترش داده  از سداير قسدمت     ي دامنه  حلف ي دوره

  .غربي و جنوب ايران نیز متاير گرديده است هاي جنوب بخش
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اي و پدي سدنگي و    بدا پدالن گدرد چینده     يصورت ساختارهايه حلف ب يمعماري در دوره 

در درون برخي از اين . اند اين بناها تحت عنوان تولوس معرفي شده .قطرهاي مختلف است

 .ي شده استيي نیز شناسايها ها اجاق تولوس

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

 (علیرضا آزاد) «3»ي زينهگ -14

 (98ی  و تاریخ هنر ایران، صفحه 81ی  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ )

ي تسدلیم   ي فرمان داريوش شاه و صحنه برجسته ي بیستون دو نقش برجسته در نقش

اه بسدیار  در ايدن تصدوير  هیبدت داريدوش شد     . گئومات در برابر داريوش نمايان است

 . تر از گئومات و سربازان او ساخته شده كه اين پرسسكتیو مقامي است بزرگ

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

 (نوید میرصادقی) «4»ي زينهگ -15

 (14و  12ی  ها آشنایی با بناهای تاریخی، صفحه)

 دامغدان  يتاريخانده  را قمدري  هجدري  دوم قدرن  بده  متعلق شبستاني مسجد دومین

 و قبلده  جهدت  در شبسدتاني  و مركزي حیاط با شكل مستطیل اي كه نقشه دانند مي

 عمدل  به مسجد اين ايراف در كه هايي بررسي به توجه با .دارد ايراف در هايي رواق

 بر مسجد اين كه معتقدند بعضي ي ساساني  دوره از كاخي بقاياي شدن پیدا با و آمد

 .است شده بنا آيار ساساني روي

 دامغدان  يتاريخانده  هداي سدتون  قطدر  ساساني بدا  هايكاخ از شده كشف هايستون

 مسدجد   اصوالً ايدن  كه معتقدند پژوهشگران از گروهي دلیل به همین .است يكسان

 بعد و قبل معماري پیوستگي و تداوم ديگر بر گواهي خود اين و است ساساني بنايي

 پدنجم  قدرن  مربدوط بده   و بعددي  لحاقدات ا از مسجد يمناره .دارد در ايران اسالم از

 .است قمري هجري

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

 (نوید میرصادقی) «3»ي زينهگ -16

 (هنر اسالمی ایران)

هاي مكته شیراز  انسان موعوع اصلي است و عناصر ديگر  تابع آن نقش و  در نقاشي

عالوه . اندكار گرفته شده خالي تصوير بهتنها به عنوان تزئین و براي پر كردن فضاهاي 

آمیزي مدوزون و اسدتفاده    كارگیري جداول و نوعي رنگ بر آن  عناصر ديگري مانند به

تدر آيدار مكتده    از رنگ گلگون متمايل به بنفش  آبي الجوردي و آبي ايراني  در بیش

 ( 11ي كارگاه نگارگري  صفحه. )شود شیراز  مشاهده مي

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

 (مینا دامغانیان) «4»ي زينهگ -17

 (91و  91های  و تاریخ هنر جهان، صفحه 88و  81های  ، صفحه8سیر هنر در تاریخ )

ي دموستن  آن است كه هر دو مربوط به  ويژگي مشترك تندي  ماسولوس و پیكره

ي آن دو  دربداره  هداي سدنت هلندي    هستند؛ بنابراين  ويژگدي « هلني»ي هنري  شیوه

يابدد؛ در   سدزا مدي   هاي فردي اهمیتي بده  ي هلني  شباهت در هنر دوره. كند صدق مي

شود و اسلوب پرداختن به جامده   تأكید به كمال زيبايي جسماني حفظ مي  عین حال 

 .گردد تري نمايان مي هاي پارچه به صورت پیچیده و چین

 .هنر يونان است ي كالسیك مربوط به دوره« 3»و « 1»هاي   گزينه

دختدر جدوان   »ي  ي كهن يونان است كده در پیكدره   مربوط به هنر دوره« 1»ي  گزينه

 .شود ديده مي« پسلوس

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

 (نوید میرصادقی) «2»ي زينهگ -18

 (هنر اسالمی ایران)

ه يدك يدا چندد رندگ     ها كاسته و تصاوير ب در آيار رعا عباسي  از شدت و جالي رنگ

هدا   روشن به خود گرفته و چهره ها حالت سايه گیري قلم. خانواده محدود شده است هم

 (33ي  كارگاه نگارگري  صفحه. )اند ي پردازش  اجرا شده به وسیله

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

 (علیرضا آزاد) «4»ي زينهگ -19

 (51ی  تاریخ هنر ایران، صفحه)

دانندد  هندر    چه كه برخي هنر اشكاني را الهام گرفتده از هندر يونداني مدي     خالف آنبر

هاي آيیني و روحداني و   ها و مايه چرا كه يرح. زمین دارد اشكاني ريشه در هنر مشرق

ي نمدايش   كداري و پدرداختن بده جزئیدات و تدزئین و شدیوه       عالقه به ظرافت و ريدزه 

ات رايد  از جملده تقدديم ندذورات  مراسدم      چنین توجه به موعوع رونگاري و هم روبه
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گواه اين ماجرا است كه هنر اشدكاني ريشده   ( همه آئیني هستند)جشن  شكار قرباني  

 . در هنر شرق دارد

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

 (45 -خارج از کشور) «2»ي زينهگ -21

 (58ی   خط در گرافیک، صفحه)

هددا و  نسددتعلیق اسددت كدده دارا  پددیچش خدد  شكسددتهاز انددواع خوشنويسددر ايددران  

 . ها  بسیار زيباير است حركت

بعضي حروف و كلمات به   نويسر و تندنويسر است و در آن روان  بارز آني  مشخصه

تر و بدا پدیچ و خدم خاصدي نوشدته       تر و كشیده تر يا بزرگ هم متصل و برخي كوچك

هدا  متندوع زيبداير     شدكل حروف و كلمدات در ايدن ندوع خوشنويسدر از     . دنشو مي

خطدوط قدائم آن    .حركت در ايدن خد  از نسدتعلیق آزادتدر اسدت     . هستندبرخوردار 

 .ها بلندتر است تر و سركش كوتاه

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

 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي زينهگ -21

 (هنر اسالمی ایران -منابع آزاد)

ي ديد در يك كدادر    راي به كار بستن دو يا چند زاويهزماني در مینیاتور ب اصطالح هم

 .رود كار مي زمان به به يور هم

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

 (مینا دامغانیان) «4»ي زينهگ -22

 (18ی  کارگاه نقاشی، صفحه)

تكیه بر احجام هندسي  به سدطح  )« سزان»هاي  ها با ايجاد تحول در ديدگاه كوبیست

هدايي در منظدره    بدرش ( ساندن عناصر نقاشي و زواياي ديد متفاوت از يدك موعدوع  ر

ها  ساير گزينه. نزديك سازند« هاي اولیه فرم»پديد آوردند تا موعوع كار خويش را به 

  «سزان»تأيیر آراي   چه مورد نظر سؤال بوده  هنرمندان سبك كوبیسم هستند  اما آن

 .گیري كوبیسم است در شكل

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

 (نوید میرصادقی) «2»ي زينهگ -23

 (هنر ایران -منابع آزاد)

انتزاعدي   هاي نیمه تحت تأيیر مكته سقاخانه  شكل« منصور قندريز»در نخستین آيار 

انسان  پرنده  خورشید  شمشیر و سسر آمیخته با نقوش هندسي تكرارشدونده  فضداي   

بعددًا عناصدر پیكرنمدا جداي خدود را بده صدور        . اند را پر كرده محدود شده در حاشیه

 . رسد ولي ندرتاً نقاشي او به مرز انتزاع مطلق مي. دهند تر مي تر و صريح هندسي ساده

 (المعارف هنر  پاكباز دايرة)

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

 (علیرضا آزاد) «3»ي زينهگ -24

 (هنری های سبک -منابع آزاد)

ي بزرگ دارند و تجارب زمان حدال را   هاي وحشت فرانسی  بیكن عمدتاً اندازه تمثال

ي تئداتر خدود     هاي تندگ و تاريدك مانندد صدحنه      بیكن در صحنه. كنند منعك  مي

 . كند كه نمود سركوب مخالفان هنر مدرن است هايي را مشخص مي وحشت

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

 (ارغوان عبدالملکی) «1»ي زينهگ -25

 (هنر ایران -منابع آزاد)

نوعي اكسسرسیونیسم روايدي بدا مضدامین اسدايیري و مدذهبي را      « الخاص هانیبال »

ايدران باسدتان  مايده      النهدرين و  هداي بدین   برجسدته  از نقش  او در نقاشي. متداول كرد

هداي   و اسدتفاده از رندگ   اش با رديف كردن پیكرهداي سداكن   در آيار اولیه. گرفت مي

بعداً بدر شددت   . آفريد نما  اسرارآمیز و شبه سوررئالیستي مي خاموش  كیفیتي سترگ

گرايدي آگاهانده  عنصدر يابدت در هندر       ندوعي بددوي  . ها افزود ها و صراحت شكل رنگ

گداه موعدوعاتي از دنیداي معاصدر را بدراي كدار خدود بدر          بود  حتي اگر گه« الخاص»

 (لمعارف هنر  پاكبازا دايرة. )گزيد مي

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي زينهگ -26

 (118ی  آشنایی با هنرهای تجسمی، صفحه)

در هندر غدرب  واكنشدي در برابدر مظداهر انتزاعدي        121۱ي  مدرنیسدم از دهده   پست

كه  –ي و اصالحي بود با ديدگاهي انتقاد  و به يور كلي هنر مدرن « مال آرت میني»

  هندر زمیندي    (كانسدسچوال )هاي زيدادي از جملده  هندر مفهدومي      ها و شاخه گرايش
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. از دل اين سبك بیرون آمدند( «چیدمان»كارگذاري يا )كاركردگرايي و اينستالیشن  

 :ها مورد يا موارد نادرستي وجود دارد در هر كدام از گزينه« 3»ي  به جز گزينه

ي موجدود در   مفهومي فزايندده  مدرنیسم  واكنشي بر بي پست: «2»و « 1»ي  ها گزينه

 . آرت بود مال و پاپ آيار هنري میني

به جنبش هندر انتزاعدي روسدي    ( Constructivism)  «گري ساخت»: «1»ي  گزينه

. گدذاري شدد   بنیان 1213ي والديمیر تاتلین حدود سال  گردد كه به وسیله ايالق مي

ت  هنرمندان نئواكسسرسیونیست يرفدار احیاي هنر بازنمدا  چنین  الزم به یكر اس هم

مالیسدتي و   هاي هنر میني بودند و در برابر گونه( اكسسرسیو)گرانه  مو كاري بیان و قلم

 .كردند بر روايت و تاريخ تكیه مي  مفهومي 

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

 (ارغوان عبدالملکی) «2»ي زينهگ -27

 (ای ایرانسینم)

هاي سدطحي كده    بوده است؛ ملودرام« ملودرام»ژانر مسل  بر سینماي ايران در ابتدا 

هداي هندد    ها را در اغلده فدیلم   ي آن هاي رقص و آواز بودند و نمونه انباشته از صحنه

يكي از داليل تأيیرپذيري سینماي ايران از سینماي هند  ساخت اولدین  . توان ديد مي

 .هند بوده است هاي ايراني در فیلم

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

 (علیرضا آزاد) «1»ي زينهگ -28

 ( هنر رنسانس -منابع آزاد)

نمايي به معناي كاربست پرسسكتیو در يك شدي  يدا شدخص واحدد بده منظدور        كوتاه

و تدوان در آيدار مانتیندا     نمايي را مدي  هاي كوتاه بهترين نمونه. تجسم كامل عمق است

 .داخولي ديد

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

 (مینا دامغانیان) «4»ي زينهگ -29

 (عکاسی -منابع آزاد)

اي  هايي از افراد حاشدیه  به دلیل يبت پرتره (Diane Arbus) معروفیت دايان آربِ 

ود  عصر او بر عكاسدي هدالیو   تر عكاسان هم هنگامي كه بیش. خود بوده است ي جامعه

بده  هاي اجتماعي و جنگ تمركز كرده بودند  وي جذب عكاسي از اشخاصدي   بیماري

هداي بده جداي     عكد  . ها شد كاركنان سیركها و  كوتولهچون  همحاشیه رانده شده  

كاربرد فلش براي . كننده هستند مانده از او بسیار عايفي و حتي گاهي اوقات مشوش

در زير . باشد اي شهرت يافتن اين هنرمند ميها در نور روز دلیل ديگري بر يبت پرتره

 .بینید ها را مي اي از اين عك  نمونه

 

 

 

 

 

 

از تأيیرگدذارترين عكاسدان مُدد     (Avedon Richard) ريچارد اَوِدون: «1»ي  گزينه

دهد كه چگونه  مي نشان  Vogueكارهاي او براي نشرياتي مثل. در يول تاريخ است

در . سیاه و سفید و به بهتدرين شدكل يبدت كدرد     ي وههاي مُد را به شی توان عك  مي

اند   سفید نشسته ي زمینه پ او از افرادي كه در برابر  high key هاي حقیقت  پرتره

 .هاي قرن بیستم قرار دارند در میان بهترين نمونه عك 

به عنوان پدر عكاسي فتوژورنالیسم  «برسون نري كارتیهاه»بسیاري از : «3»ي  گزينه

 ي لحظده »كه به انگلیسدي بده ندام     «ير آنيتصاو»تاب خود را به نام او ك. كنند ياد مي

او عنوان كدرد  . منتشر كرد  بندي شد عنوان (The Decisive Moment) «قطعي

هايي كده   كه در عكاسي  شناخت همزمان اهمیت يك رويداد و سازماندهي دقیق فرم

بیدان تصدويري     گیدرد و آن لحظده   سازد در كسري از يانیه شكل مي آن رويداد را مي

يدور   هاي است كده شدكل بد    قطعي  لحظه ي از نظر وي لحظه. فاق مي افتدمناسه ات

 .شوند گردد و ظرف و مظروف يكي مي موعوع خود منطبق مي ركامل ب

هدا   يدا آن  كردهپنهان  را مختصات تصويرهايش  در عك « استرندپل »: «1»ي  گزينه

امي مخفدي سداخته   عك  را در سايه فرو برده يا آن را به تم ي را تغییر داده و زمینه

مثالً از يدك   -گرفت « مردم خیابان»اي از  هاي مستقیم و خودانگیخته و عك ا. است

هاي اين مدردم   ها گويي رازهاي دروني و اعطراب اين عك . چي يا از يك گدا درشكه

گرايدي   واقدع  ي دادند كه چگونه استرند پیشگام شیوه ساختند و نشان مي را نمايان مي

« برسدون  هدانري كارتیده  » و« آندره كرت »  همچون122۱هاي  لرواني عكاسان سا

 .تبوده اس
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 (نوید میرصادقی) «3»ي زينهگ -31

 (های سینمایی سبک)

به در هداي مشدا   نشیني شكل از خصوصیات بسیار مهم میزانسن اكسسرسیونیستي  هم

تأيیرپذيري از ادبیات گوتیك . بندي تصوير و عدم هماهنگي انسان و فضا است تركیه

 .هاي اكسسرسیونیستي است هاي ديگر فیلم هاي دراماتیك از ويژگي و ايجاد سايه

 

 و فيزيک رياضيعمومي درك 

 

 (باد رامین شاه) «3»ي گزينه -31

 (اعداد گویا)

a عدد 

a
1
 يلث عدد 3

a a a a   
1 5 3 1
3 24 24 8 

 .كنیم تا مقدار نهايي به دست بیايد اين عدد را دو برابر مي  ي مسئله به گفته

a a 
1 12 8 4 

aمقدار نهايي
1
 . د ابتدايي استدرصد عد 25معادل 4

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

 (رحمت مشیّدی) «4»ي گزينه -32

 (اعداد حقیقی)

 :برابر است با 34تا 2مجموع اعداد صحیح زوج متوالي

A ...     2 4 6 8 34 

...          2 1 2 2 2 3 2 4 2 17 

A ( ... )      2 1 2 3 4 17 

n(n : عدد صحیح متوالي شروع از يك برابر است با nمجموع ) 1
2 

...


    
17 181 2 3 17 2 

A


   
17 182 3062 

 (45 -سراسری) «3»ي زينهگ -33

 (هوش)

 4و يال 2روي يال 3ها تا بزنیم  يال چین را از روي خ ي داده شده  اگر گسترده

 .افتد مي 1روي يال

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

 (باد رامین شاه) «2»ي زينهگ -34

 (یااعداد گو)

mناخالصي2 1 mناخالصي 2 1 درصد ناخالصي كل كلm 

برابدر اسدت    باشد؛ پد  درصدد ناخالصدي    مقدار خلوص مي yتوجه داشته باشید كه

 .y100با

/ y
x

m m m m m g x


    


         1 2 2 2

26 5 10 10050 17100 100 100
50 17 33

 

/ y
     

26 5 10 10050 17 33100 100 100 

65y y    100 35 

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

 (رحمت مشیّدی) «3»ي گزينه -35

 (آنالیز)

عدرب ايدن دو عددد     پذير باشد  بايدد بده حاصدل    بخش 7و 5كه عددي به براي اين

تدر از   بايدد كوچدك   a35حدال مقددار   a35يعندي )پدذير باشدد    بخش 35يعني

 . باشد 1000عنيترين عدد چهاررقمي ي كوچك

a a / a a      35 1000 28 57 28 35 980 

مجموع ارقام   9 8 17 

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

 (رحمت مشیّدی) «2»ي گزينه -36

 (معادله)

a عدد 

a  مربع عدد 2
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a  مكعه عدد 3

a a a a a a        3 2 3 225 25 25 25

a (a ) (a )    2 1 25 1

a

(a ) (a ) a

a




      
 

2
5

1 25 5
1

 

a   .هاي سؤال موجود است در گزينه 5

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

 (باد رامین شاه) «2»ي گزينه -37

 (اعداد حقیقی)

 9رقمي هاي اعداد يك تعداد رقم

)تعداد اعداد دو رقمي )  99 10 1 90 

هاي اعداد دو رقمي تعداد رقم 90 2 180 

) 314رقمي تا تعداد اعداد سه )  314 100 1 215 

      314رقمي تا هاي اعداد سه عداد رقمت 215 3 645 

 :هايي كه دستگاه بايد تايپ كند برابر است با پ  تعداد كل رقم

  9 180 645 834 

 : زمان الزم براي تايپ ارقام

/يانیه / 834 0 3 250 2 

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

 (رحمت مشیّدی) «4»ي گزينه -38

 (معادله)

 xدر هر رديف برابدر   در نظر گرفته و تعداد صندلي yهاي سالن را اگر تعداد رديف

 :باشد  داريم

: x y   حالت اول220

: (x ) (y ) xy x y        2 1 220 2 2  حالت دوم220

x y    220 2 2 220 

x y x y      2 2 2 2

xy ( y )y   220 2 2 220

y y y y      2 22 2 220 110

y . عدد است 10هاي اولیه تعداد رديف x   10 22 

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

 (باد رامین شاه) «4»ي گزينه -39

 (معادله)

ي غیدر   هداي دسدته   تعدداد هندوانده   yو xي مرغدوب  هاي دسته اگر تعداد هندوانه

 :مرغوب باشد  داريم

x y  120 

 مرغوب ي كل دستهجرم + ي نامرغوب  كل دستهجرم = كل جرم 

/ x / y /  3 9 1 5 120 3 5 

x y 120 

/ ( y) / y / y / y       3 9 120 1 5 420 468 3 9 1 5 420 

/ y y x ,y      2 4 48 20 100 20

x y   80 

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

 (باد رامین شاه) «3»ي گزينه -41

 (نسبت و تناسب)

 

 

 

 

 

 

x x x x x      
2 84 1 16 24 2 26
7 100 8 100 100 100  سهم هر پسر 100

x x x x x      
1 84 2 16 12 4 16
7 100 8 100 100 100  سهم هر دختر 100

 . تر سهم برده است درصد از خواهرش بیش 10هر پسر
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 (رحمت مشیّدی) «3»ي گزينه -41

 (ها چندضلعی)

قسددمت  6مطددابق شددكل چندعددلعي را بدده

قسدمت را   6اين كنیم و مساحت تقسیم مي

 .يابیم مي

 

S


 2
2 1 12                    S


 1
1 3 3
2 2 

S ( )  4 3 1 1 3                    S


 3
2 1 12 

S


 6
1 2 12                    S


 5
1 4 22 

S S S ... S /     1 2 6
199 5 2 

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

 (اصفهانی سارا حسنی) «1»ي گزينه -42

 (دایره)

Rدر حالت متقايع  R d R R   1 2 1 2 

dدر حالت مماس خارج  R R 1 2 

dمركز  در حالت هم  

dدر حالت بیرون از هم  R R 1 2 

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

 (نسیم پوراحمد) «2»ي گزينه -43

 (مثلث)

S : االعالع داريم در مثلث متساوي a 23
4 

S  2 3 

a a a     2 232 3 8 84 

HC BC HC    
1 1 882 2 2 

Ĉتوان نتیجه گرفت كه االعالع بودن مثلث مي با توجه به متساوي  و در  60

HHالزاويه مثلث قائم C 3درجه 60ي رو به زاويه علع روبه
 HCععل برابر 2

 :خواهد شد  پ 

HH HC     
3 3 8 24 6
2 2 2 4 2 

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

 (45 -سراسری) «4»ي گزينه -44

 (الگوسازی)

 . شود گوي سفید ديده مي 38در شكل مورد نظر

 

 

 

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

 (اصفهانی سارا حسنی) «1»ي گزينه -45

 (مثلث)

مثلدث بدا    16اگر تمام نقاط تقسیم شده را بر اساس الگوي شكل به هم وصل كنیم 

. مثلدث اسدت   3شود و شدكل هاشدورخورده متشدكل از    هاي برابر ايجاد مي مساحت

 :بنابراين

S

S
 

3
16

 

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

 (نسیم پوراحمد) «4»ي گزينه -46

 (مثلث)

xيول علع مثلث 

m محی  مثلث بزرگ 

 رنگي
 كل
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m  ي سوم محی  مثلث در مرحله 3

n
( )  هاي ايجاد شده در هر مرحله تعداد مثلث 4

)ي سوم  ها در مرحله تعداد كل مثلث ) 34 64 

x x x
     3 3 32 4  هاي ايجاد شده در هر مرحله محی  مثلث 8

x x
x

x
    

3 2464 24 88  هاي كوچك مجموع محی  مثلث 3

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

 (اصفهانی سارا حسنی) «4»ي گزينه -47

 (دایره)

Âي كه زاويه با توجه به اين 1 الزاويه است  پ   قائم AHMاست و مثلث  60

 . درجه خواهد بود M 30ي زاويه

 

 

 

 

 OAالزاويه است و اين مثلث نیز قائم. گیريم را در نظر مي OAMحال مثلث

پ  . است (Mي زاويه)درجه  30ي رو به زاويه همان شعاع دايره  است  علع روبه

 . خواهد بود OMي آن نصف وتر اندازه

OM
OA r   

8 42 2 

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

 (اصفهانی سارا حسنی) «3»ي گزينه -48

 (مثلث)

حل تر در نتیجه م ي كوچك با توجه به مماس بودن و برابر بودن شعاع دو دايره: نكته

 . باشد تر مي ي بزرگ ها مركز دايره تماس آن

 . نیز در مركز كمان پايین دايره قرار دارد Aي با توجه به شكل صورت سؤال نقطه

Oدر مثلث O A  اگر ارتفاعOA  را رسم كنیم

 . ي بزرگ است همان شعاع دايره OAبینیم كه مي

 

 

 . خواهد بود 5بنابراين ارتفاع مثلث برابر

OA  5 

بنابراين . ي بزرگ هستند هر كدام نصف شعاع دايره OOو OOاز يرف ديگر

ي بزرگ خواهد بود كه در اين صورت  وع اين دو  برابر با يول شعاع دايرهمجم

Oي مثلث قاعده O A  خواهد شد 5نیز برابر . 

O O OA ( ) /       
1 1 255 5 12 52 2 Sقاعده ارتفاع 2 

1
2  

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

 (نسیم پوراحمد) «1»ي گزينه -49

 (مثلث)

AD DF AD DF

AB BC AD BD DF EC
  

 
 

AD

AD EC
 

 

4
4 4

AD

AD




5
8 4 

AD AD AD    
208 20 5 3 

DF

DF EC EC
  

 

5 4 5
8 4 8 

EC EC    
1220 5 32 5 

FE DF

AD DF FE EC

S

S DF DF



 


 


2 2 

DF
( )

DF DF

 

 


20 12 20 12
2 3 5 3 5

8 



  


100 36
136 1715

8 15 8 15 

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

 (نسیم پوراحمد) «2»ي گزينه -51

 (تبدیالت هندسی)

 سفید
 رنگي

O
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 . شكل از نظر هندسي محور تقارن ندارد 

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

 (باد رامین شاه) «3»ي زينهگ -51

 (ی فضایی هندسه)

 .ي متمايز نیاز داريم براي مشخص كردن يك خ  در صفحه حداقل به دو نقطه

 .خ  نیاز داريم ي غیر هم براي مشخص كردن يك صفحه در فضا حداقل به سه نقطه

 

 

 

 

 

 

 

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

 (نسیم پوراحمد) «4»ي گزينه -52

 (ی فضایی ههندس)

V r  32
rكره نیم 3  34

 Vكره 3

S r r r     2 2 22 Sكره نیم 3 r  24 كره 

r
V r

r
S r



     


3

2

2
2 43 69 33

 

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

 (نسیم پوراحمد) «4»ي گزينه -53

 (تبدیالت هندسی)

 . مركز تقارن است 1محور تقارن و 4شكل داراي

 4 1 5 

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

 (نسیم پوراحمد) «4»ي گزينه -54

 (تبدیالت هندسی)

 . محور تقارن و مركز تقارن است 8ه دارايشكل داده شد

 (45 -سراسری) «3»ي گزينه -55

 (الگوسازی)

 . ي جدا قابل تشخیص است قطعه 4در شكل مورد نظر

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

 (کیوان موقوفه) «3»ي زينهگ -56

 (انواع انرژی)

تر شددن آن   افزايش انرژي دروني جسم منجر به افزايش دماي جسم و در نتیجه گرم

 . گردد مي

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

 (کیوان موقوفه) «2»ي زينهگ -57

 (انتقال حرارت)

اساس كار فالسك جلوگیري از جريان يافتن گرمدا از خدارج بده درون ظدرف و يدا از      

 .ارج از آن استدرون ظرف به خ

 

  گرمدا از يريدق   (ي عدايق  مداده )اي از جن  شیشده دارد   جا كه فالسك ديواره از آن

 . كند هدايت جريان پیدا نمي

ي میان دو جداره مانع جريان يدافتن گرمدا بده صدورت همرفدت       وجود خأل در فاصله

 . شود مي

جلدوگیري   (تابش)اي داخل ظرف نیز از جريان يافتن به صورت تشعشع  پوشش نقره

 . كند مي

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

 (کیوان موقوفه) «1»ي زينهگ -58

 (توان)

m Lit
V Lit V m


  

31 1000 31000 1 

kg
m V m kg

m
    3

31000 1 1000 

w mgh J    1000 10 9 90000 

min s1 60 

w
p W / kW

t
   

90000 1500 1 560 

 كره نیم
 كره كل نیم
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 (موقوفه کیوان) «1»ي گزينه -59

 (ها نور و عدسی)

تصوير اشدیا  نزديدك در پشدت    . تواند اشیا  دور را واعح ببیند يك چشم دوربین مي

 . شود شود و با استفاده از عدسي همگرا اين عیه اصالح مي شبكیه تشكیل مي

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

 (کیوان موقوفه) «1»ي زينهگ -61

 (قوانین نیوتن)

بق قانون اول نیوتن بدون اعمال نیروي خالص خارجي بدر روي جسدمي كده در يدك     ي

چنان به حركت مسدتقیم خدود    مسیر مستقیم با سرعت يابت در حركت است  جسم هم

 .ماند چنان بدون حركت باقي مي دهد و اگر ساكن باشد  هم در سرعت يابت ادامه مي

 .گويند به اين قانون اينرسي و يا لختي مي

 

 يم فنيترس

 

 (فراز قضات) «3»ي گزينه -61

 (کشی معماری نقشه)

بايدد حدداكثر عناصدر     يك برش فرعي افقي از سداختمان اسدت كده    پالن ساختمان

 . در پالن اجباري است... ها و  ها  پله نمايش درها  پنجره. ساختمان را در بر گیرد

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

 (درضا مظاهریحمی) «3»ي گزينه -62

 (ی دایره هندسه)

تدرين   بدزرگ . شدود  خطي كه دو سر آن روي محی  دايره باشد  وتر نامیده مي هر پاره

 5متدر داراي قطدر    سدانتي  5/2اي بده شدعاع    دايدره . وتر دايره  برابر قطر دايدره اسدت  

ي  توان ترسیم كدرد كده انددازه    نهايت وتر مي متري است  پ  در اين دايره  بي سانتي

 .متر باشد سانتي 1تر از  ها بزرگ آن

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

 (49 -سراسری) «3»ي گزينه -63

 (خط و صفحه)

 . دهیم نمايش مي (x,y,z)را به صورت zو ارتفاع y  عرضxاي به يول نقطه

)Aي نقطدده , , )25 5 ايددن ويژگددي تنهددا در .   داراي عددرض و ارتفدداع برابددر اسددت5

 . وجود دارد« 3»ي گزينه

)Bي نقطه , , )10 20 ي  ايدن ويژگدي در همده   .   داراي عرض و ارتفداع برابدر اسدت   20

 .ها وجود دارد گزينه

)Cي نقطه , , )5 اين ويژگدي تنهدا   .   داراي يول و عرض برابر و ارتفاع صفر است5

 . وجود دارد« 3»و « 1»ي ها در گزينه

 . ي درست خواهد بود گزينه« 3»ي  پ  گزينه

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

 (حمیدرضا مظاهری) «1»ي گزينه -64

 ( هندسه)

تدر از   داخلي يك چندعلعي مانندد شدكل زيدر  بدزرگ    هاي  كم يكي از زاويه اگر دست

صورت   باشد  آن را چندعلعي مقعر و در غیر اين ( صفحه تر از نیم بزرگ)درجه  11۱

 .نامند آن را چندعلعي محدب مي

 

 

 

 

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

 (زهرا دهقانی) «3»ي گزينه -65

 (ی احجام هندسه)

   3 3 4  مستطیل كامل مكعه 36

    
4 2 2 4  جدا شده 82

    
28 736 8 28 36  مانده باقي 9

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

 (زهرا دهقانی) «3»ي گزينه -66

 ( هندسه)

 . تر است تري دارد  بیش در اشكال با مساحت برابر  محی  شكلي كه اعالع كم

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

13:يصفحه هنراختصاصي شهريور1آزمون-انتابستيپروژه      

  

  13:يصفحه  هنرهنر  خردادخرداد  4242آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

 
 (زهرا دهقانی) «3»ي گزينه -67

 (ترسیمات هندسی)

 :(AB)علعي منتظم با علع معلوم مراحل رسم شش

  ABاالعالع به علع رسم مثلث متساوي -1

  ABو به شعاع Oرسم دايره به مركز -2

عدلعي   هاي شش ي شعاع دايره مطابق شكل زير  تا رأس هايي به اندازه رسم قوس -3

 . منتظم مشخص شود

 

 

 

 

 

 

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

 (فراز قضات) «4»ي گزينه -68

 (ی دایره و چندضلعی هندسه)

حداط  علعي بر يك دايره محدی  و م  علعي يا حتي دو شش اگر دو دايره بر يك شش

4ي كوچك همواره ي بزرگ به دايره شوند  نسبت مساحت دايره
 . است 3

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

 (زهرا دهقانی) «1»ي گزينه -69

 (ی دایره هندسه)

( )   
50 3050 102  ي بین دو دايره فاصله 2

 50 10  (ي بزرگ دايره  قطر)60

 

 

 

 

 

 

 (فراز قضات) «4»ي گزينه -71

 (نما رسم سه)

« 2»ي  بیندیم و خطدوط نديدد  گزينده     با توجه به نماي جانبي شكل كه در زيدر مدي  

 . صحیح است

 

 

 

 

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

 (فراز قضات) «3»ي گزينه -71

 (پرسپکتیو)

مدیالدي قدوانین رياعدي     112۱یدايي در حددود سدال    فیلیسو برونلسكي  معمدار ايتال 

 .ي گريز را كشف كرد اي و مفهوم نقطه نقطه پرسسكتیو يك

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

 (محمدامین امیریان) «4»ي گزينه -72

 (ی چندضلعی هندسه)

 .رو است ي هاشورخورده در واقع همان شكل روبه ناحیه

 :به عبارت ديگر

 

 Sهاشور Sبزرگ مثلث Sكوچك ثلثم

االعدالع هسدتند  تنهدا بدا داشدتن يدول        كه هدر دو مثلدث  متسداوي    با توجه به اين

ي هاشدورخورده را   هدا و در نتیجده مسداحت ناحیده     توان مساحت آن هايشان مي علع

 . حساب كرد

aبرابر aاالعالع به يول علع مساحت هر مثلث متساوي: يادآوري
23

 . است 4

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

 (حمیدرضا مظاهری) «4»ي گزينه -73

 (خط و صفحه)
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. تصوير موازي هسدتند  هاي رخ هر يك با يكي از صفحه هاي افقي  جبهي و نیم صفحه 

تواند قائم  منتصه  مواجه و  ي تصوير را قطع كند مي اي كه هر سه صفحه پ  صفحه

 . يا غیر خاص باشد

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

 (45 -سراسری) «3»ي گزينه -74

 (یابی مجهول)

( چدین  خد  )خ  به صورت خ  نديدد   پاره خ  است كه دو پاره 6نماي افقي شامل

 . شود ترسیم مي

 

 

 

 

 

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

 (فراز قضات) «2»ي گزينه -75

 (یابی مجهول)

« 1»ي  بینیم و خطوط نديدد  گزينده   با توجه به حجم و نماي باالي آن كه در زير مي

 . صحیح است

 

 

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

 (نسیم پوراحمد) «3»ي گزينه -76

 (احجام هندسی)

علعي منتظم استفاده كرده و بدراي   پن  12وجهي منتظم از  براي ساختن يك دوازده

 . كنند االعالع استفاده مي وجهي از مثلث متساوي بیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (محمدامین امیریان) «2»ي گزينه -77

 (تجهیزات ابزار و)

 را مدداد  ديگدر   خد   هر يا افقي و قائم  خطوط از اعم كلّي يور به خ  رسم هنگام

 .شوند ترسیم يكنواخت صورت به شما ٔرسم شده خطوط تا بچرخانید دست در آرام

 .بسازد 60ي كاغذ زاويه ٔصفحه با بايد مداد افقي  خطوط رسم براي

 تدا  را بدن است بهتر داشته باشید كافي تسل  قائم  خطوط رسم هنگام كه اين براي

 .بچرخانید راست جهت در حدودي

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

 (نسیم پوراحمد) «4»ي گزينه -78

 (ترسیمات هندسی)

آن براي رسم هر كددام  كمان نیاز داريم و بعد از  3ساز به رسم براي رسم اولین نیم

هاي رسدم   كمان  كمان نیاز داريم كه هر كدام در يك نقطه  1سازهاي ديگر به  از نیم

 . كنند ساز اول را قطع مي شده براي نیم

 

 3 1 4 

 

 

 

 

 

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

 (هشاد کالشلوم) «4»ي گزينه -79

 (کشی معماری نقشه)

توان در بخش رسم فني كتداب درسدي قدديم     ي سمبلیك مصالح ساختماني را مي نمونه

 .است« بتن»ي داده شده  مربوط به  نمونه. كشي يافت ترسیم فني و نقشه( با جلد قرمز)

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

 (نسیم پوراحمد) «3»ي گزينه -81

 (کشی معماری نقشه)

 .موارد یكر شده  خصوصیات پالن است
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 خالقيت تصويري و تجسمي

 

 (هادی باقرسامانی) «1»ي گزينه -81

 (188ی  خط در گرافیک، صفحه)

ويژه فضاي منفدي مدابین حدروف      و به« يلث»در اين نشانه از خ  « مسعود نجابتي»

 .ستي چاپ ايران استفاده كرده ا براي تايسوگرافي عبارت خانه

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

 (41 -خارج از کشور) «1»ي گزينه -82

 (درک تصویر -منابع آزاد)

رسد هركددام   نظر مي به. ها توجه كنید به حالت چهره و نوع لباس هريك از شخصیت

دهندد  بده ايفداي نقدش      هاي يابت كه يك تیپ را شدكل مدي   اي از ويژگي با مجموعه

 .دپرداز مي

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

 (شیدا نجفی) «2»ي گزينه -83

 (فنون بصری -منابع آزاد)

تمركدز  . شدود  نامیده مدي « تمركز»هاي واحد در نواحي خاصي از تركیه  اجتماع فرم

كند و اغله يك مركز توجه اصدلي و تعددادي مركدز فرعدي      حركاتي موزون ايجاد مي

كدارگیري سداختار متمركدز را نشدان     اي از به تصوير مورد نظر  نمونه. آورد وجود مي به

ي سدیاه  تمركدز و تأكیدد را     هاي سفید در محدور عمدودي روي صدفحه    لكه. دهد مي

 ( اصول فرم و يرح  وسیوس وُنگ. )وجود آورده است به

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه -84

 (شناسی سبک -نابع آزادم)

 خدود   انگیدز  خدايره  هداي  نقاشدي  در او. اسدت « اكبدر صدادقي   علي»تصوير مورد نظر اير 

سدبك خداص    .كندد  مي تركیه نقاشي سوررئال ي شیوه با را فارسي هنر غني هاي سنت

در تصدوير داده   .اسدت  پیكرنگاري درباري اي و خانه قهوه هاي نقاشي تأيیر تحت نقاشي او

اي آشدكار از   زمینه  به آسماني پر ابر تبديل شده است كه نشانه زن در پیششده صورت 

هداي   هاي خمار  ابروهاي پیوسته و بیني زمینه چشم چنین  در پ  هم. سوررئالیسم است

 .دهند هاي متقارن  اساس پیكرنگاري درباري را تشكیل مي بندي كشیده در تركیه

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

 (شیدا نجفی) «1»ي گزينه -85

 (فنون بصری -منابع آزاد)

هاي متباين و در تضداد  حالدت آشدفتگي ايجداد      هاي واحد در جهت با قرار دادن فرم

تصوير مورد نظر جز  ساختارهاي متباين است كه نوعي ساختار غیر مقید . شده است

 (اصول فرم و يرح  وسیوس وُنگ. )باشد و نظم دقیقي ندارد مي

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

 (علیرضا آزاد) «4»ي گزينه -86

 (فنون بصری -منابع آزاد)

يدا  )ي گنددم   در تصوير مورد نظر  شاهد تغییدر در شدكل از حالدت قلده بده خوشده      

بده مفهدوم تغییدر شدكل  پاسدخ      « اسدتحاله »هدا    بنابراين در گزينه. هستیم( برعك 

 .صحیح است

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه -87

 (29ی  ، صفحه1عکاسی )

 و اندد  شده جدا تصوير ي جزئیات ناخواسته درتصوير داده شده  از خوان كتاب فرد دو

 هدا  آن براي كه است شكلي كروي هاي پله و پايین به از باال ديد ي نقطه خاير به اين

 . كند مي متمركز ها آن سوي به را چشم و كرده قابي درست

 شدده؛  انجدام  بار نورسدنجي  ي اين عك   دو چنین توجه داشته باشید براي تهیه هم

. اسدت  نهدايي  نورسدنجي  هدا   آن میدانگین  كه براي میز ديگر بار و ها پله براي بار يك

 ارد ند خطاي پارالك  كه دوربیني شود  انجام درست و دقیق كه كادربندي اين براي

 .است الزم

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

 (هادی باقرسامانی) «3»ي گزينه -88

 (فنون بصری -منابع آزاد)
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در ايدن  . تصوير مورد نظر  مربوط به پوستر مسدابقات يراحدي صدنعتي ايراندي اسدت      

ت و دنده براي مفهوم صدنع  ي مداد براي مفهوم يراحي  از چرخ پوستر يراح از تراشه

. از تلفیق ايدن دو بدراي نشدان دادن مفهدوم يراحدي صدنعتي اسدتفاده كدرده اسدت         

اي براي عبارت يراحي صنعتي استفاده شدده   عنوان نشانه به« ط»چنین مونوگرام  هم

 .شود تعادل شعاعي بر اساس حرف ط ايجاد شده و روي يرح ديده نمي. است

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي گزينه -89

 (درک تصویر -منابع آزاد)

بدیش از هدر   « به حیدات وحدش بدراي الهدام رجدوع كنیدد      »تصوير مورد نظر با شعار 

شدود   موجودي كه در تصوير ديده مدي  .موعوعي بر نقش يبیعت بر الهام تأكید دارد

 سدیار هداي چدوبي ب   به دلیل ساخت سد  كانال و خانده  آبي هاي گس. سگ آبي است

هدا بدراي بريددن     هاي جلوي قدرتمندي دارند كه از آن دندان اين جانوران . مشهورند

در تصوير داده شدده  درخدت جويدده شدده     . كنند استفاده ميساخت خانه  ودرختان 

 .ي جديدي منجر شود تواند به هر ايده توس  سگ آبي به مدادي تبديل شده كه مي

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

 (شیدا نجفی) «4»ي زينهگ -91

 (84ی  ، صفحه1سازی  حجم)

از تكرار . دهد ايري از كنستانتین برانكوزي را نشان مي« نهايت ستون بي»تصوير مورد نظر  

ها نیدز   از تكرار خطوط  سطوح يا حجم. آيد وجود مي به« ريتم»منظم يا نامنظم يك عنصر 

 تيد نها يبد هداي مدنظم مانندد سدتون      ريدتم . تهاي حجمدي دسدت يافد    توان به ريتم مي

 . ها تكرار شده باشد ي مشخصي در آن اند كه عنصري با فواصل و اندازه هايي ريتم

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

 (شیدا نجفی) «1»ي گزينه -91

 (فنون بصری -منابع آزاد)

مانندد تكدرار  تشدابه يدا     هاي واحد تابع نظمي مشدخص    هنگامي كه ارتباط بین فرم

با پاره شدن  شكاف برداشدتن   . فرماست ها حكم تغییر تدريجي باشد  نظم در بین آن

هاي واحد  نظدم هدم از بدین     شكسته شدن يا از بین رفتن يك يا چند قسمت از فرم

. تري خواهد داشت اگر ساختار نیز از هم گسیخته شود  اين حالت تأيیر بیش. رود مي

تدري   د نظر  غرابت  ساختار مدنظم را در هدم شكسدته و اهمیدت بدیش     در تصوير مور

 ( اصول فرم و يرح  وسیوس وُنگ. )نسبت به تباين موجود در تصوير دارد

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

 (علیرضا آزاد) «4»ي گزينه -92

 (فنون بصری -منابع آزاد)

نظدر در تركیبدي قطدري ايجداد شدده و      كنید تصوير مدورد   يور كه مشاهده مي همان

عناصر تصوير  هرچه از پدايین بده سدمت بداال رفتده اندد        . داراي ريتمي تكاملي است

منظور تأكید  رسد استفاده از اين تمهید به نظر مي تر شده و به ها نیز بزرگ ي آن اندازه

 .مندانه است تر بر محصول و كاالي تبلیغاتي  امري خالق و هوش بیش

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

 (شیدا نجفی) «3»ي گزينه -93

 (شناسی سبک -منابع آزاد)

هاست كه اُوزانفان و لوكوُربوزيه بدا هددف    اي از ايده مجموعه -گرايي ناب -« پوريسم»

تأكید بر وعوح فرم و عینیتدي هماهندگ بدا عصدر     . اصالح و بس  كوبیسم ارائه دادند

پوريسدم بدر مبنداي دسدتاورد كوبیسدم  هندر كداماًل        . ي آن اسدت ها ماشین از ويژگي

آالت موسیقي  تنگ  بطدري  )هاي ساده و معمولي  مايه اي را از تركیه نقش يافته نظم

اصطالح پوريسدم را اُزانفدان بدراي    . هاي واعح پیش نهاد ها و رنگ در فرم...( و لیوان و

 .كار برده است بار به نخستین

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

 (41 -خارج از کشور) «2»ي گزينه -94

 (شناسی سبک -منابع آزاد)

پدوش مجندون  او را بده     در نگارگري دوران تیموري و صفوي  كاربرد رنگ آبي در تن

توجه كنیدد در نگدارگري ايراندي رندگ     . عنوان سالك يريق عرفان معرفي كرده است

به عشق الهي مجندون اشداره   « 1»ي  نها در گزينهآبي همواره نشان معنويت بوده و ت

 .شده است
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 (مینا دامغانیان) «4»ي زينهگ -95

 (151و  151های  ، صفحه8کارگاه هنر )

ايدن جندبش   . است« اُپ آرت»هنرمند جنبش « بريژيت رايلي»تصوير داده شده  اير 

 و هنقطد  از هنرمندان اين جنبش با اسدتفاده . گرديد مطرح« وازارلي ويكتور»توس  

 ديد توهم و خطاي باصره از استفاده با كاري روشن سايه و گذاري رنگ مدد به و خ 

 . بودند... عمق و  مجازي  حجم حركت  ريتم  مفاهیمي چون القاي در صدد مخايه 

 يريقدي  بده  را مرئدي  جهدان  هدا  كوبیست. ويژگي سبك كوبیسم است« 2»ي  گزينه

 بده  آنان .يابد تجسم خاص مكاني و زمان راشیا  د از منظري كه كردند نمي بازنمايي

 ي پوسته بايد بلكه ديد  جانبه همه را بايد چیزها فق  نه كه بودند رسیده نتیجه اين

 مسدتلزم  شي  يك وجهي چند نمايش واقعیت. نگريست درون به و شكافت را ظاهر

 مودهاين كل يعني آيد  در تصوير زمان به هم يور به متعدد ديد زواياي از كه بود آن

 .شود مجسم شي  ممكن

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه -96

 (درک تصویر -منابع آزاد)

را نشدان  « ورندر هرتدزوگ  »ايدر  « خشدم خددا   ره ید آگ»تصوير  شخصیت اصلي فیلم 

ي فدتح  رحدم و متدوهم در جسدتجو    يله  بي آگیره به عنوان يك انسان جاه. دهد مي

كندد و تدا    چه دارد فددا مدي   هاي بزرگ ناشناخته است و در اين مسیر هر آن سرزمین

ها  رودخانده و حتدي    يبیعت  درخت. ور است آخرين لحظه نیز در هذيان خود غويه

هستند بدراي رسدیدن بده هددفي نارسدیدني و      « هايي وسیله»ها و افرادش فق   بومي

يلبي و توهمش او را به موجودي ترسدناك   جاه روح  در كنار نگاه سرد و بي. آلود وهم

ي فیلم نیز از  البته الزم به یكر است  بدون داشتن ايالعات درباره .تبديل كرده است

 . ي او پي برد رحمانه توان به خشم بي و جهت نگاهش مي  ي مرد  جذبه حالت چهره

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

 (رضا آزادعلی) «1»ي گزينه -97

 (فنون بصری -منابع آزاد)

يدراح بدراي نشدان دادن    . موعوع پوستر مورد نظر  گرسنگي در مقیاس جهاني است

ي گرسنگي است به همراه تأكید بدر موعدوع     دهنده اين موعوع از فیگوري كه نشان

به عبدارت ديگدر   . ي نوشتن عنوان با حروف در دل يرح استفاده كرده است واسطه به

تدر   چندین تلفیدق هرچده بدیش     ام اين دو موعوع و ايجاد كشش بصري و همبراي ادغ

ي جدذابي   اند كه گونده  حروف و تصاوير  حروف  خود قسمتي از فیگور را تشكیل داده

 .وجود آورده است بندي را به از تركیه

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

 (هادی باقرسامانی) «2»ي گزينه -98

 (111ی  ، صفحه8نر کارگاه ه)

بندي قرينه و متقدارن   هاي ايجاد سكون در آيار هنري استفاده از تركیه يكي از روش

در . شدود  تري احساس مدي  تر باشد  سكون بیش در اين روش هرچه تقارن بیش. است

در . تدري برخدوردار اسدت    از تقدارن بدیش  « 1»ي  بین تصاوير داده شده تصوير گزينه

و « 2»ي  هدا  حالت مواج موها و استفاده از سدیگار و در گزينده  به دلیل « 1»ي  گزينه

ي  تري نسدبت بده تصدوير گزينده     نیز به دلیل حالت قرارگیري دست  سكون كم« 3»

 .وجود دارد« 1»

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

 (هادی باقرسامانی) «2»ي گزينه -99

 (188و  188ی  ها ، صفحه1کارگاه هنر )

اين رنگ براي القداي مفداهیمي   . هاست تري رنگ يبیعي برخي فلزات و سنگخاكس

هاي منفي  آب و هواي متغیر  خستگي  پیري و گاهي اوقات بده   چون تبعیت  انجمن

 . شود كار گرفته مي به( به دلیل خنثي بودنش)معنايي  مفهوم بي

ايدن رندگ نمداد    . آيدد  وجود مي نارنجي  رنگي يانويه است كه از تركیه قرمز و زرد به

 . خالقیت  استقامت  شادابي و جواني است

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

 (هادی باقرسامانی) «4»ي گزينه -111

 (155تا  158های  ، صفحه1و سیر هنر در تاریخ  111ی  ، صفحه8کارگاه هنر )
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و اسدتفاده از رندگ   ( تبريدز دو )استفاده از رنگ ياليي مربوط به مكته تبريز صفوي  

. باشدد  به تأيیر از هنر بیدزان  مدي  ( تبريز يك)اي مربوط به مكته تبريز ايلخاني  نقره

ترتیه مربوط به مكته شدیراز و   هاي قرمز و آبي در كل تصوير نیز به غاله بودن رنگ

 .هرات است

 

 خالقيت نمايشي

 (مینا دامغانیان) «4»ي زينهگ -111

 (نمایش ایران)

  محض تفريح عمدومي و مضدحكه    رسم بود در ايام عید نوروززي  در مراسم میر نورو

عنوان پادشاه يا امیر يا حاكمي موقتي بده ندام میدر     ه فردي عامي و از میان مردم را ب

كردند و فرمانروايان و حكام محلي  براي يدك يدا چندد روز زمدام      نوروزي انتخاب مي

 .سسردند اش مي امور شهري را به عهده

گان سدتددار » ندام بده  داسدتاني  فتحعلدي آخونددزاده    ايدن آيدین نمايشدي     با الهام از 

 1221بدده آیري نوشدته و بده سدال     را  «حكايت يوسف شاه سدراج »يا  «خورده فريه

ه به فارسي ترجمه كدرد آن را  1253داغدي به سال  میرزا جعفر قراچه كه نموده چاپ

هجدري بده حدكددم     1۱۱2شداه عبداس بده سدال     داستان از اين قرار است كه  .است

باشي يزدي خود را از سلطنت خلع كرد و درويشددي را سده روز بدر     مدالّجدالل منجم

تخت خود نشاند و خود مانند دربدانددان در برابدر وي بده خددمت ايسدتاد  چدرا كده        

ي تغیدیدر  داري پیددا شده بود و منجمان معتقد بودند اين ستاره نشانه دنباله ي ستاره

را میدر ندوروزي   در تحلیدل آيیندي  برخدي     . ساليین زمان است يا مرگ پادشاهي از

 .دانند ميمدت و جهان ناپايدار  تعبیري كنايدي براي پادشاهي كوتاه

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

 (41-خارج از کشور) «3»ي زينهگ -112

 (ساختار، انواع و عناصر نمایش)

  سوژه مبتندي بدر واقعیدت عیندي باشدد و بدر       شود تواند براي ساختن مطرح  ينز مي

امدا تنددي و آزاردهنددگي از    . ريدزي شدده باشدد    اساس واقعیت تلدخ و گزندده يدرح   

 .هاي ينز نیست ويژگي

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

 (علیرضا آزاد) «1»ي زينهگ -113

 (سینمای ملل)

« داوژنكدو »ايدر  « زمدین » ي آغدازين فدیلم    توعیحات یكر شدده  مربدوط بده صدحنه    

 . كارگردان سینماي شوروي است

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

 (محمد معتمد) «1»ي زينهگ -114

 (تدوین)

قطعي در سیستم تداومي كه يك زمان متداوم از نمايي به نماي ديگر را به نمايش 

« قطدع تقلبدي  »  كندد  گذارد ولي وععیت فیگورها و اشیا با هم مطابقدت نمدي   مي

 .شود نامیده مي

 :ها ساير گزينه

در قطع متقايع يا همان تدوين موازي  نماهاي مربوط بده دو يدا چندد    : «2»يگزينه

افتدد بده همدديگر     خ  كنش كه در جاهاي مختلف و معموالً در يك زمان اتفاق مدي 

 .شوند تدوين مي

ي دور بده   از فاصدله  بنددي  در درون برش  يك تغییر ناگهداني در قداب  : «3»ي  گزينه

 .دهد ي نزديك بدون تغییر فضا رخ مي فاصله

بنددي آن بدراي نگده داشدتن فیگدور       نماي ردگیر نمايي است كه قداب : «1»ي گزينه

 .كند متحرك در درون قاب مرتباً تغییر مي

 (تامسون -هنر سینما  بوردول)

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

 (نا دامغانیانمی) «3»ي زينهگ -115

 (مکاتب ادبی)

ي نقد تئاتر در هم شكسدت   سیسم را بر عرصه ي نئوكالسي سلطه  «سیسم رمانتي»اصول 

نقدد رمانتیدك عمددتاً بدا     . و به نسل جديدي از ناقدان و مخايبان اروپايي شكل بخشدید 

آغداز شدد؛ او يكدي از يرفدداران سرسدخت اجدراي آيدار        « آگوست ويلهلم فدن شدلِگِل  »

 . ر آلمان و قائل به تمايز قطعي بین تئاتر نئوكالسیك و تئاتر رمانتیك بودشكسسیر د

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

 (علیرضا آزاد) «4»ي زينهگ -116

 (سینمای ایران)
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ي او اسدت كده    بدان پیدر قطدار و خدانواده     زندگي آرام يك سدوزن « جان يبیعت بي» 

ي اصدلي ايدن    زمره و ريتم كند روايدي  خصیصده  وسواس در نمايش مكرر جزئیات رو

 .هاي سبك شهید يالث است گرايي مطلق از جمله خصیصه واقع. فیلم است

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

 (ارغوان عبدالملکی) «2»ي زينهگ -117

 (نمایش در رنسانس)

 . دهدتصوير مورد نظر  كاپیتانو را نشان مي

زندد تدا سدرانجام مشدتش بداز      قدر الف دالوري در جنگ و عشق ميتیپ كاپیتانو آن

ها به مقدار زيادي هاي لباس او بود و اين لباسشمشیر  كاله و پركاله از ويژگي. شود

شدد و ناكدام   ها خواستگار يكي از زنان زيبا مياو در اكثر نمايش. استیلیزه شده بودند

 . شدي محسوب ميناكامي او غالباً از نقاط اوج كمد. ماند مي

ي ونیدزي داشدت و عاشدق     لهجده . پانتالونه  معموالً مدردي میانسدال و بازرگدان بدود    

. زد و عاشق زنان جوان بدود به رغم سن زيادش  خود را جوان جا مي. المثل بود عرب

هايي بده رندگ   شلوار و جوراب رنگ با نیملباس پانتالونه معموالً يك كت چسبان سرخ

لبه بود كه يك دسته موي بلند   يك رداي سیاه و كاله نرم و بيهايي نرمسرخ  كفش

اي رنگ بدا يدك بیندي عقدابي دراز و ريدش      صورتكي قهوه. از زير كالهش آويخته بود

 .خاكستري وزوزي بر چهره داشت

دوتوره . دوتوره معموالً دوست پانتالونه بود و مانند او جايگاه محكمي در جامعه داشت

لدوحي مفدرط   ومات جعلي خود را به رخ بكشد اما به خاير سداده اصرار داشت كه معل

وي . لباس او معموالً خرقه و كاله فرهنگسدتاني بدود  . خوردمعموالً گول ديگران را مي

 .شوهري حسود بود

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

 (نوید میرصادقی) «2»ي زينهگ -118

 (سینمای ملل)

 .است« كوروساوا»هاي وسترن از خصوصیات آيار  ارزش گرايي با تركیه انسان

مردگي  درك دشدوار   نوعي رمز و راز در عین دل: اند از خصوصیات آيار برسون عبارت

ها  استفاده از نابازيگران  نشان دادن مكان با استفاده از جهت نگداه بدازيگر     شخصیت

ت صددا در آيدارش      اهمید (بعد از خايرات كشیش روسدتا )پرهیز از نماهاي عمومي 

هاي بدون ح  و استفاده از بازيگر به عنوان مددل  نمدايش تكرارهدا بدا تفداوت       بازي

 .شود ظريف كه سبه ايجاد ساختار سیال مي

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي زينهگ -119

 (درک تصویر)

یمي از قاب را شخصیت اصلي اشغال كرده شود  ن يور كه در آنالیز زير ديده مي همان

ظرافت . كند نصف مي  است كه قطر مربع سمت چپ  كامالً صورت او را به يور قرينه

كه در )بندي قاب است و پر كردن نیمي از قاب  ي تقسیم بندي به سبه شیوه تركیه

دقدت نمايیدد كده    . نشان از اهمیت او دارد   (شود آن شخصیت به يور كامل ديده مي

دست آنتوني هاپكینز كه لباس سفید پوشیده  دقیقاً در جهدت مخدالف دسدت پیكدر     

 .جان روي زمین قرار دارد بي

 

 

 

 

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

 (محمد معتمد) «2»ي زينهگ -111

 (مباحث فنی سینما)

ین چرخاند  به يوري كه سدر دوربد   حركت تیلت  دوربین را حول يك محور افقي مي

 .دهد  كل دوربین تغییر محل مي(تراك)كند و در دالي  به باال يا پايین حركت مي

 .تعريف صحیح عمق میدان است  نه فوكوس عمیق: «1»ي گزينه

اگر برداشت بلند جاي تدوين را بگیرد  اغلده بدا حركدت قداب همدراه      : «2»ي گزينه

يا زوم براي نشان دادن  در برداشت بلند ممكن است از پن  تعقیه  كرين. خواهد شد

هاي ايراف مدام در حال تغییر استفاده شده باشد كه از جهاتي قابل مقايسه با منظره

 .ي حاصل از تدوين استتغییر منظره

تدر از حدد   هداي بدیش  براي گرفتن يك نماي اسلوموشن به تعداد فريم: «3»ي گزينه

 (تامسون -هنر سینما  بوردول. )نرمال نیاز داريم
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 (علیرضا آزاد) «3»ي هزينگ -111

 (نمایش عروسکی)

براي اين منظور بهترين حالت . محور حركتي عروسك دستكشي گردن عروسك است

به حدي كه انگشتي كه قرار است سر را هددايت كندد   )اي كوچك  استفاده از استوانه

 .است كه حالت عمودي و ايستا داشته باشد( درون آن برود

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

 (محمد معتمد) «1»ي زينهگ -112

 (مباحث فنی سینما)

ي شدي نشدان داده شدده تدا حددي       بندي كه در آن اندازه نوعي قاب: نماي آمريكايي

شود  بخدش اعظدم قداب را پدر      كوچك است و پیكر انساني كه از زانو تا سر ديده مي

 .آورد را فراهم مي اين نما  امكان توازن زيبايي میان پیكر و محی  .كند مي

 
 

بندي كه در آن اندازه ي شدي نشدان داده شدده بسدیار كوچدك       نوعي قاب: نماي دور

 .پوشاند يك فیگور انساني تمام قد تقريباً عرض پرده را مي. است

 
 

بندي كه در آن شي به ارتفاع چهار يا پن  فدوت بخدش    نوعي قاب: نماي دور متوس 

ي دور اسدت ولدي    ي اين نما همان فاصله فاصله. كند اعظم بعد عمودي پرده را پر مي

 (تامسون -هنر سینما  بوردول. )موعوع انسان نیست

 
 

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي زينهگ -113

 (درک تصویر)

است و كین را در تاالر آينه نشدان  « همشهري كین»تصوير داده شده مربوط به فیلم 

 فاسدتر  چدارلز »: كند  ايدن اسدت   مي مطرح اي كه اين تصوير ترين ايده اصلي. دهد مي

است  كارآفرين يك معمولي؟ مردي است يا میلیونر او يك آيا «است؟ كسي چه كین

تكثیر شدده درون   تصاوير پايبند اصول؟ مردي يا دروغگوست يك سیاستمدار؟ يك يا

. هاي به ظاهر يكسان ولي متعدددي دارد  در آن واحد  هويت او كه دهد مي آينه نشان

 اش رمزگشدايي  كامدل  يدور  به تواند نمي ك  هیچ است كه گويي پیچیده موجودي او

 كدین   .نهايت از كین  موجه بحران هويت او شده اسدت  بي هاي بازتاب واقع  در. كند

ي وجدوهش بدراي خدودش و ديگدران       شناخت همه است كه وجهي چند شخصیتي

 .رسد مي غیرممكن به نظر

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

 (نوید میرصادقی) «1»ي زينهگ -114

 (نمایش در شرق)

شدهرت    ي چیني است كده در غدرب   نخستین نمايشنامه  «يتیمي در خانه ي چائو»

تداريخ  ) .بر اساس آن نوشدت « يتیم چیني»به نام  اي نمايشنامه« ولتر»زيرا . پیدا كرد

 (براكتتئاتر جهان  

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

 (علیرضا آزاد) «2»ي زينهگ -115

 (نمایش در قرن بیستم)

ژان كوكتو از هنرمندان مهدم سدبك سوررئالیسدم اسدت امدا ژنده  آلبدي و گدراس از         

 . نما هستند ترين نويسندگان سبك عبث معروف

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

 (41 -سراسری) «2»ي زينهگ -116

 (انواع، ساختار و عناصر نمایش)

 .ي واگنري است تصوير مورد نظر مربوط به يك پرده

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

 (مینا دامغانیان) «4»ي زينهگ -117

 (درک تصویر)
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اً روي بینیم كه از فرط غدرق شددن در نقدش  واقعد     در تصوير داده شده دلقكي را مي 

موععي كه روي   ي تصوير شده  پايان نمايش است و اين را از نور صحنه  مُرده؛ لحظه

 . توان فهمید دلقك روشن شده  مي

بنابراين  وقت آن است كه بازيگر بايستد و تعظیم كند ولي پیكر بي جان او بر صحنه 

  رهدا شدده  اي و كالهش نیز باالي سرش روي زمدین   ي او به گوشه چرخه افتاده و تك

. ها به مرگ اوسدت  تفاوتي آن  چه موجه شده جمعیت او را تشويق كنند  بي آن. است

حتدي  . دارد« فرو رفدتن در نقدش  »ترين قرابت را با مفهوم  بنابراين  اين تصوير  بیش

( و نورپرداز كه نور را بدر روي جسدد انداختده   )تماشاچیان كه در حال تشويق هستند 

 !اند فرو رفتهنیز انگار درون نقش خود 

اند كه دلقك  علت نادرستي اين گزينه آن است كه جمعیت  باور نكرده: «1»ي  گزينه

در حدالي كده از حقیقدت     واقعاً مرده و به ظن خود در حال تشويق نقدش او هسدتند  

هدا مدرگ را تشدويق     آن. كندد  خبرندد و چیسدتي حقیقدت برايشدان تفداوتي نمدي       بي

اعتنا هستند و تنها ديدن نقش برايشدان   لقك بيكنند  بلكه نسبت به سرنوشت د نمي

 .مهم است و نه انسان بودن او

يا بیمار نشان دادن اسدت كده   « خود را بیمار نمودن»تمارض به معني : «3»ي  گزينه

 .در تصوير  نمودي ندارد

كسداني كده   . ي نقد هنري است مربوط به حوزه« مرگ مؤلف»اصطالح : «1»ي  گزينه

هنگام خلق يدك ايدر و    خالق يك اير هنريردند  معتقدند كه مرگ مؤلف را مطرح ك

فقد    ؛كندد و هددف اصدلي او چیسدت     داند چه چیدزي را خلدق مدي    متن  واقعاً نمي

كندد و   ايالعاتي را كه در وجدود و یهدن خدود دارد  بده ندوعي متفداوت خدارج مدي        

 ؤلدف آن مكنند كه يدك ايدر بايدد بده دور از      ها بر اين موعوع تكیه مي آن. نويسد مي

 .بررسي شود

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

 (محمد معتمد) «4»ي زينهگ -118

 (های سینمایی سبک)

 :اي تشخیص دادتوان چهار ويژگي در فرم خطابه مي

 .دهداين فرم بیننده را آشكارا مورد خطاب قرار مي -1

. شدود اد مربدوط مدي  موعوع فیلم يك حقیقت علمي نیست  بلكه به ديددگاه افدر   -2

هاي متعدددي داشدته باشدد كده     ديدگاهي كه ممكن است كسي نسبت به آن نگرش

 .ها هم به يك اندازه پذيرفتني باشدي آنهمه

ي داليل منطقدي  گیري قايع دست يابد به جاي ارائهاگر فیلمساز نتواند به نتیجه -3

 .شودصرف به عوايف ما متوسل مي

نده را تشويق كند دسدت بده انتخدابي بزندد كده زنددگي       كوشد بینفیلم اغله مي -1

 (تامسون -هنر سینما  بوردول. )اش را متأير خواهد كردروزانه

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

 (علیرضا آزاد) «3»ي زينهگ -119

 (نمایش در روم)

 پردازي قوي از خصوصدیات تئداتر كمددي تدرن      دو خ  موازي داستاني و شخصیت

 .است

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

 (نوید میرصادقی) «4»ي زينهگ -121

 (های سینمایی سبک)

. باشد ساز مشهور جنبش آوانگارد فرانسه مي فیلم« ابل گان »ي  ساخته« چرخ»فیلم 

تدأيیر    تحدت ( امسرسیونیسدم )جنبش آوانگدارد فرانسده  بده ويدژه مدوج اول آوانگدارد       

« ابدل گدان   ». قرار داشتند( «تولد يك ملت»و « تعصه»)هاي او  فیلمو « گريفیث»

هايي به داسدتان اديدپ  سدیزيف  پرومتده و      كه داستان آن شباهت)« چرخ»در فیلم 

كدار   مونتاژ استعاري را كه از ابداعات گريفیث بود  بسدیار هنرمندانده بده   ( مسیح دارد

 .تأيیر زيادي گذاشت سازان مكته مونتاژ شوروي اين فیلم بر فیلم. گرفت

 

 خالقيت موسيقي

 (بابک کوهستانی) «1»ي  گزينه -121

 (سازشناسی ایرانی و سازشناسی غربی)

شدود كده تنهدا بدا      يبددون زبانده محسدوب مد     دید مق يچدوب  يسداز بداد    يدونل ساز

 نددتيكرآنگلدده و كالر. خددانواده محسددوب شددود  كيدددر  توانددد يفلددوت بدداس مدد 

 يفلدوت سداز بداد    نپ د . زبانده هسدتند   و تدك  دوزبانده  يچدوب  يبداد  يسازها هیترت به

 .مطلق است يچوب
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 (بابک کوهستانی) «4»ي  گزينه -122

 (مدهای کلیسایی)

گرفدت كده    شیراه را پد  نيد تدوان ا  يمد   دسدت  نيد از ا ياالتؤبه سد  ييگو پاسخ يبرا

در . سداخته شدود   ييسدا یمدد كل  كيد  تواندد  يگدام مداژور مد    كيد چنددم   ي از درجه

عالمدت بمدل    1 يرا در نظدر داشدت كده دارا    «مداژور  البمدل »گدام   ديد ال  باؤس نيا

تواندد   يمد  «نيدیكسدول یم»مدد  ( بمدل  يندت مد   يعند ي)پدنجم آن   ي است و از درجه

 .شود هساخت

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

 (پارسا فردوسی) «1»ي  گزينه -123

 (فواصل)

 :ها  كنسونان

 (جم  اكتاوپن كم ي)از چهارم  ریفواصل درست غ: كامل -

 ها ها و ششم سوم: كاملیرغ -

 ها ها و نهم ها  هفتم فواصل كاسته و افزوده  دوم: ها  سونانيد

 ايددسددوم  ي فاصددله كيددامددا اگددر   اسددت سددونانتيچهددارم اگددر تنهددا باشددد د ي فاصددله

 .شود يكنسونانت محسوب م ي فاصله كي ردیآن قرار گ نيیپنجم درست در پا

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

 (احمد رضایی) «2»ي  گزينه -124

 (مدشناسی موسیقی ایران)

 :شوند اجرا مي« همايون»هاي زير همگي در دستگاه  گوشه

  «بختیدداري»  «مؤالددف»  «لیلددي و مجنددون »  «ي چهارگدداه گوشدده»  «چكدداوك»

 «شوشتري»  «عشاق»  «يرز»  «بیداد»

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

 (احمد رضایی) «2»ي  گزينه -125

 (مدشناسی موسیقی ایران)

درجدات دوم و ششددم  : كندیم  را بررسدي مدي  « دو»يدور مثدال سدركلید چهارگدداه     بده 

 . آوريم پرده پايین مي را ربع( بدون سركلید –دو ماژور )نام آن  ماژور هم

 ي شددده  فاصددله در گددام تشددكیل. اسددت« ركددرن  الكددرن»آمددده  دسددت سددركلید بدده

 .بزرگ است دوم بیش« الكرن و سي»و « ركرن و مي»میان درجات متوالي 

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

 (احمد رضایی) «2»ي  گزينه -126

 (مدشناسی موسیقی ایران)

 :هاي منتسه به هركدام ها و رِنگ دستگاه

 (گريلي شستي)  (گريلي)ه شتَري  عرب اصول  شهرآشوب  : «شور»

 دلگشا: «گاه هس»

 نستاري: «نوا»

 (شهرآشوب)فرح  : «همايون»

 (لزگي)  (متن و حاشیه)شهرآشوب  : «چهارگاه»

 چوبه  شَلَخو شهرآشوب  حربي  يك: «ماهور»

ماندده یكدر    جداي  ي نسدخ بده   برخي اسامي كه داخل پرانتز آمدده اسدت يدا در همده    ]

عددربي عنددوان  اي  نیامددده و نغمدده« رِنددگ»نشددده و يددا در برخددي تحددت عنددوان   

 .[شده

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

 (بابک کوهستانی) «4»ي  گزينه -127

 (سازشناسی غربی)

اسددت و بددا عالمددتِ زيددر نشددان   توعددیح يادشددده مربددوط بدده پیتزيكدداتوي بددارتوك 

  :شود داده مي

 

 

 و «3»هداي   آرشده  گزينده   معنداي زدن عدربه بده سدیم بدا چدوبِ       بده  «1»ي  گزينده 

 .همراه عربه بر روي سیم است كشي به معناي انواع آرشه هر دو به «1»

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

 (41 -سراسری) «3»ي  گزينه -128

 (98و  91های  ، صفحه8شناخت سازهای ارکستر سمفونیک  -سازشناسی غربی)
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وپرانینو تدا بداس   ترتیده از سد   شدوند و بده   نويسدي مدي   ها دركلید سل نت ساكسوفون 

يدوري كده ساكسدوفون     شدوند؛ بده   بمدل كدوك مدي    بمل و سدي  يكي در میان در مي

دهدد  ساكسدوفون سدوپرانو يدك دوم      سوپرانینو يك سدوم كوچدك بداالتر صددا مدي     

تدر  ساكسدوفون تندور     تدر  ساكسدوفون آلتدو يدك ششدم بدزرگ پدايین        بزرگ پدايین 

تدر و   هم بدزرگ پدايین  تدر  ساكسدوفون بداريتون يدك سدیزد      يك نهدم بدزرگ پدايین   

 .دهند تر صدا مي ساكسوفون باس دو اكتاو و يك دوم بزرگ پايین

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

 (45 -خارج از کشور) «2»ي  گزينه -129

 (سازشناسی غربی)

يددك اكتدداو و )ساكسددوفون بدداريتون سددازي انتقددالي اسددت و يددك سددیزدهم بددزرگ  

بدا  « دو»تدرين سدیم ويولنسدل ندت      بدم . دهدد  صددا مدي  تدر   پدايین ( يك ششم بزرگ

چدده بخددواهیم  باشددد  كدده چنددان  مددي« فددا»دوخدد  اعددافه زيددر حامددل بددا كلیددد   

ي  ي يدك فاصدله   صدا بدا ايدن ندت را بندوازد  بايدد بده انددازه        ساكسوفون باريتون هم

كده در ايدن   . از اين نت باال بدرويم تدا بده ندت مدورد نظدر برسدیم       « سیزدهم بزرگ»

 .پاسخ صحیح است« سل»زير خطوط حامل با كلید « ال»مثال نت 

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

 (احمد رضایی) «3»ي  گزينه -131

 (سازشناسی غربی)

ششددم »و « پددنجم درسددت»ترتیدده  بدده« بمددل مددي»و « فددا»انتقددال كالرينددت آلتددو 

 .تر است پايین« بزرگ

  سددوم حامددل كلیددد سددل بددر روي خدد« سددي»شددده  كنددیم نددت نوشددته فددرض مددي

خواهدد بدود و كلیدد مناسده بدراي آن كده       « مدي »صددادهي واقعدي آن ندت    . باشد

 .ي خ  دوم است«دو»باشد كلید « مي»بر روي خ  سوم آن 

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

 (پارسا فردوسی) «4»ي  گزينه -131

 (سازشناسی ایرانی)

هسدتند  امدا تنهدا سداز      يبندد  فاقدد دسدتان   معمدوالً  ي ايدران ا آرشده  -يزه يسازها

( بدرب  ) «عدود »اسدت   يبندد  كده فاقدد دسدتان    يراند يا يقیدر موسد  يا زخمه -يزه

و نسدبت   شدوند  يصددا كدوك مد    اسدت كده دو بده دو هدم     میس 1۱ يعود دارا. است

 اگدر . اسدت  روندده  نيیچهدارم درسدت پدا    ي فاصدله  گريكدد يبدا   هدا  میسد  جفت يصوت

 .دهد يشده صدا م تر از نت نوشته اكتاو بم كيود ش يسيسل نت نو دیبا كل

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

 (پارسا فردوسی) «1»ي  گزينه -132

 (سازشناسی ایرانی)

 يهددا میاول تددا چهددارم  سدد يهددا میسدد)اول و دوم  میتددار جفددت سدد تددار و سدده در

دو و سدل   ) رندد پدنجم دا  ايد چهدارم   ي نسدبت بده هدم فاصدله     شهیهم( و زرد دیسف

 يهددا و ششددم هسددتند كدده كددوك( واخددوان)پددنجم  يهددا میو تنهددا سدد (يددا دو و فددا

 يبدر اسداس درجدات مهدم و اصدل      معمدوالً  هدا  میسد  نيد ا. رندیگ يبه خود م يمتنوع

 .شوند يمورد نظر كوك م يآوازها ايدستگاه ( تمهخا ست يشاهد  ا)

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

 (احمد رضایی) «3»ي  نهگزي -133

 (تاریخ موسیقی غرب)

 :برخي آيار استراوينسكي

 ي آتشین  پرستش بهار  پتروشكا  پولچینال  آگون  آپولو پرنده: ها باله

 سمفوني مزامیر  سمفوني براي سازهاي بادي  سمفوني در دو ماژور: ها سمفوني

 ساز 11تايم براي  داستان سرباز  رگ: مجلسي

 شهرياراوديسوس : اپرا

 كنسرتوي اِبوني  عروسي: ديگر آيار

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

 (احمد رضایی) «4»ي  گزينه -134

 (تاریخ موسیقی ایران)

 [بعضاً تقريبي]ي تاريخي  دانان منتسه به دوره موسیقي

 ابراهیم و اسحاق موصلي   زرياب  منصور زلزال: عباسي
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بامشددداد  رامتدددین  سدددركش  خددداركش  آزاده  آزادوار   باربدددد  نكیسدددا : ساسددداني 

 گر كوسان  كاسه

خردادبددده  زكريددداي رازي   رودكدددي  ابدددن(: ي سدددوم و چهدددارم سدددده)سددداماني 

الصددفا  بددوعلي سددینا     خددوارزمي  الكِندددي  فددارابي  ابددوالفرج اصددفهاني  اخددوان    

 زيله  بوزجاني ابن

 ي  محمود آمليعبدالقادر مراغي  بنايي  جامي  حسن كاشان: تیموري

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

 (بابک کوهستانی) «1»ي  گزينه -135

 (آکوردشناسی)

توانددد سدداخته شددود كدده  مددي «دو  ال  فدداديز  ر»ي يادشددده  آكددورد  بددر روي درجدده

 .گیرد در باس قرار مي «ال»دوم  پنجم آكورد يعني نت  در معكوسِ

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

 (بابک کوهستانی) «2»ي  گزينه -136

 (هارمونی)

ي پددنجم بدده يكددم حركددت   در كددادان  يادشددده  همددواره در بخددش بدداس درجدده  

 .كند مي

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

 (احمد رضایی) «4»ي  گزينه -137

 (آکوردشناسی)

 سوم بزرگ و پنجم درست: ترياد ماژور

 سوم كوچك و پنجم درست: ورترياد مین

 سوم بزرگ و پنجم افزوده: ترياد افزوده

 سوم كوچك و پنجم كاسته: ترياد كاسته

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

 (49 -خارج از کشور) «3»ي  گزينه -138

 (هارمونی)

اسدت كده در آن    «يبیعدي »يدا   «تئوريدك »همدان میندور    «قدديم »يا  «آنتیك»مینور 

 .است «ماژور»  ي سوم غ از تنالیته  همواره ترياد تشكیل شده بر روي درجهفار

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

 (پارسا فردوسی) «3»ي  گزينه -139

 (شناسی فرم)

بددراي سدداز پیددانو نوشددته   اي سدداده و كوتدداه اسددت كدده معمددوالً   قطعدده «باگاتددل»

 .شود مي

يددور كلددي قالدده يددابتي ندددارد امددا از   كدده بددهفرمددي كنترپوانتیددك اسددت  «فددوگ»

اصددطالحات سددوژه  جددواب  كنترسددوژه   . هدداي مشخصددي برخددوردار اسددت  ويژگددي

 .استرتو مربوط به فوگ است و اپیزود

در زمددان كنددوني بدده آوازهدداي عامیاندده كدده در هددر بنددد شددعري موسددیقي   «بدداالد»

ي  هيددك فددرم شددعر و موسددیقي كدده بدده وسددیل . شددود گفتدده مددي  شددود تكددرار مددي

ه خوانددد( serèvsorT)هدداي شدداعر وابسددته بدده اشددراف قددرون وسددطي  موسددیقیدان

در آلمددان قددرن هجدددهم  ايددن عنددوان بدده سددبك شددعرهايي ماننددد      . شددد مددي

«ginöksrE» (گوتدده از شددعري ارل  شدداه )بددا اشددعار ايددن وقتددي. شددد مددي ايددالق 

 گشددت  معددروف «tsrsnoEookogiesD» عنددوان بدده شددد تلفیددق موسددیقي

. شددد مددي تصددنیف اي جداگاندده موسددیقي شددعر  بنددد هددر يددا بیددت هددر بددراي يعنددي

ي شددوپن بدده بعددد  ايددن عنددوان را بددراي آيدداري كدده       انو از دورهپیدد آهنگسددازان

آزاد اسددت امددا  فددرم بدداالد معمددوالً . انددد كددار بددرده يبیعددت رومانتیددك دارنددد  بدده 

 .تصنیف شدند ABAباالدهاي برام  به فرم 

رال اسدت كده در ابتددا آموزشدي بدوده  سدس        ي سدازي يدا اركسدت    اتود يك قطعده 

 .شود شود و مشكالت تكنیكي در آن به وفور يافت مي موزيكال مي

شددود از قددرن  هدداي موسددیقي كدده مشددكالت تكنیكددي در آن بررسددي مددي تمددام فددرم

 .وجود آمدند هفدهم كه سازها تكامل يافتند به

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

 (پارسا فردوسی) «1»ي  گزينه -141

 (شناسی فرم)

 .فوگتّا يك فوگ كوچك است

قسددمت كوتدداهي از يددك قطعدده اسددت كدده ماننددد يددك نمددايش  ( وار فددوگ)فوگدداتو 

 . يابد فوگ آغاز شده است  هرچند كه همانند آن ادامه نمي

ايددد دقیقدداً ملددودي بخددش آغددازي را ب هدداي واردشددونده در كددانن  بخددش يددا بخددش

 .تكرار كنند
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 ادخواص مو

 

 (زهره حسینی) «1»ي نهگزي -141

 (مواد و مصالح -12ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)

. شدود  استفاده مدي  (C.F.C)سي . اف. ها از سي ي ساختمان كننده در سیستم خنك

سدي بدراي پاشدیدن    . اف. گداز سدي  . كدربن اسدت   -فلوئور -سي مخفف كلر. اف. سي

 . اردهاي حرارتي كاربرد د هاي اسفنجي در عايق پالستیك

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

 (41 -سراسری) «3»ي گزينه -142

 (مواد و مصالح)

در . )يور كلي چسبندگي مواد در حالت غیر اشباع شده از آب قابل مالحظه اسدت  به

 .(حالت اشباع  مواد چسبندگي ندارند

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

 (مینا دامغانیان) «2»ي گزينه -143

 (قیر و مواد نفتی -198ی  شناخت مواد و مصالح، صفحه)

 ارتجداعر   و پدذير   شدكل  قابلیدت  آب  و ريوبدت  برابر در نفویبودن غیرقابل :قیر مزايا 

 در خدوب  نسدبتاً  پايددار   ديگدر   يك به سنگي ها  دانه چسباندن و خاصیت چسبندگر

 .الكتريسیته برابر در بودن عايق چنین  هم و ها و نمك بازها اسیدها  با مواجهه

 تجزيده  حدرارت   بدا  مواجهده  در يا باال گرما  شود  در مر روان گرم هوا  در :معايه قیر

 دهد مر شكل تغییر كه يور  به دارد كمر كششر و فشار  مقاومت سوزد  و مر شود مر

 .ودش مر حل سولفوركربن مانند ديگر ها  حالل برخر معدني و ها  روغن در و

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

 (سعید کمالو) «2»ي گزينه -144

 (برها ها و رنگ حالل -858ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)

هدا   اي است كه حداقل يدك اتدم هیددروژن دارد و قدادر اسدت در واكدنش       اسید ماده

Hهیدروژن خود را به صورت 
 آزاد كند. 

pH هاست گر قدرت آن اسیدها نشان .pH  هرچه قددر  . است 1تا  1اسیدها بینpH 

 .تر است تر  قدرت اسید بیش كم

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

 (زهره حسینی) «3»ي گزينه -145

 (شیمی رنگ)

آورندد كده در    رنگ عد اسید را با مخلوط پودر سیلی  و رنگ روغن بده دسدت مدي   

 . اسیدها مقاوم است مقابل

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

 (مینا دامغانیان) «4»ي گزينه -146

 (الیاف نساجی -11ی  الیاف نساجی، صفحه)

 مسدئله  ايدن . پُرزدانده هسدتند   ايجاد مستعد اكريلیك الیاف از شده تهیه هاي پارچه

 و آيدد  مدي  وجدود  بده  دارندد   بافت شل كه  (پُلیور مثل)تريكو  هاي لباس در تر بیش

 تدر  بیش دارند  تري بیش سايش كه هاي لباس  كناره و آرن  زير مانند ها آن از نقايي

 بهبدود  و هدا  پُرزدانده  موقت كردن بريرف منظور به. هستند پُرزدانه ايجاد معرض در

 از الیداف را  كوچدك  هاي گلوله قیچي  از استفاده با و احتیاط با توان لباس  مي ظاهر

 .كرد جدا لباس سطح

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

 (سعید کمالو) «4»ي گزينه -147

 (الیاف نساجی -88ی  الیاف نساجی، صفحه)

 :خصوصیات الیاف كتان

 زبري -

 درخشندگي يبیعي -

 جذب ريوبت زياد -

 قابلیت جذب و دفع سريع ريوبت -

 (نبهبرابر استحكام پ 3تا  2)استحكام زياد  -

 افزايش استحكام در حالت مريوب -

 كم( قابلیت ارتجاعي)كشساني  -
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 (سعید کمالو) «3»ي گزينه -148

 (فلزات و نافلزات -118ی  شناخت مواد و مصالح، صفحه)

ي  درجده  13۱۱تدا   115۱نیز مانند آهن خام  بدون اين كه خمیر شود  در گرمداي    چدن

 .شود گراد یوب مي سانتي

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

 (زهره حسینی) «4»ي گزينه -149

 (عکاسی)

دهد و از جن   ي عد خراش  پوشش بااليي فیلم را تشكیل مي ي محافظ يا اليه اليه

 . كند ي قشر حساس محافظت مي اين اليه از اليه. ژالتین سخت است

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

 (ید کمالوسع) «1»ي گزينه -151

 (چوب -24ی    شناخت مواد و مصالح، صفحه)

 :ها از نظر مقاومت انواع چوب

 .شامل چوب درختان پهن برگ مانند گردو  بلوط و چنار است: ها چوب سخت -1

 .شامل چوب درختان سوزني برگ مانند سرو  كاج و سرخدار است: ها چوب نرم -2

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

 (مینا دامغانیان) «3»ي گزينه -151

 ( چوب -44و  42های  شناخت مواد و مصالح، صفحه)

 بدرا   مختلفدر  هدا   روش. اسدت  آن سدوز   آتدش  خطدر  چوب  عیوب ترين مهم از يكر

 گچدر؛  هدا   پوشدش  توسد   كردن اندود .دارد وجود سوز  آتش برابر در محافظت چوب

 و( شود مر حل آب در شیمیاير تركیبات دلیل به كه شیشه نوعر) شیشه آب از استفاده

 .شوند مر محسوب ها روش اين از( سیلیكونر)آتش  عد و عد اشتعال ها  رنگ

كیلدر    الكل  و الك تركیه رنگ  شیمیاير  مواد با كردن اشباع يريق از توان مر را چوب

 راي شد  تغییرات حشرات  آفات  برابر در كردن قیراندود چوب و سطح سوزاندن استر  پلر

 .نمود محافظت ها قارچ و هواير  اسیدها و آب

 (سعید کمالو) «1»ي گزينه -152

 (صنایع جدید -858ی  تکنولوژی مواد، صفحه)

بنددي    هاي اخیر در كارخانجدات  انبارهدا  بسدته    هاي پالستیكي در سال مصرف پالت

 هداي  ها  حمل و نقل كاال  مفروش كردن كف انبارهاي قطعات تولیدي فدرآورده  قفسه

ي  يكدي از داليدل ايدن اسدتفاده    . مختلف  به میزان قابل توجهي افزايش يافتده اسدت  

 .هاي پالستیكي  احتیاج به تعمیر ندارند وسیع  اين است كه پالت

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

 (سعید کمالو) «3»ي گزينه -153

 (کاغذ و چاپ -851ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)

 :ها اير گزينهتشريح س

چیني  نواحي خالي سدطرها را بدا آن پدر     اي است كه در موقع حروف وسیله: گوادرات

 .رود چیني به كار مي كنند و انواع مختلف آن در جدول مي

 .رود ي حساس به كار مي اي است كه براي آغشته كردن توري به ماده وسیله: ناوداني

كه براي فاصله دادن بین سطور بده كدار   هاي مختلف  اي است در اندازه وسیله: اشسون

 .رود مي

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

 (41 -سراسری) «2»ي گزينه -154

 (کاغذ و چاپ)

پشدت   ورق بعدي انتقال يابدد  عمدل   پشت شده بر روي يك ورق به چاپ مركهاگر 

ي چداپ  و كثیفد باعث چسبندگي دو ورق به يكدديگر   پشت زدن. رخ داده است زدن

 .شود مي

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

 (زهره حسینی) «1»ي گزينه -155

 (های هنری ابزار و اسلوب -822ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)
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27:يصفحه هنراختصاصي شهريور1آزمون-انتابستيپروژه      

  

  27:يصفحه  هنرهنر  خردادخرداد  4242آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري   هاي تستيهاي تستي  پاسخ سوالپاسخ سوال
  

ماستیك براي جالدهي تابلوي نقاشي استفاده شدده و كوپدال ندوعي صدمش پوششدي       

 . شود است كه بر روي نقاشي رنگ و روغن زده مي

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي گزينه -156

 (های هنری ابزار و اسلوب -81ی  کارگاه نقاشی، صفحه)

تدوان آن را حدد واسدطي     تر از پاستل است و مي اندكي سخت( Crayon)« كرايون»

 .میان پاستل و مداد رنگي دانست

اسدتفاده  ( ها ماسك)توان از مواد پوشاننده  ميبراي سفید ماندن كاغذ  : «2»ي  گزينه

و يدا بدا   « ترلینگ پرگدار »است كه آن را با « میسكیت»هاي مايع  يكي از ماسك. كرد

 .برند مو به مايع ظرفشويي  قبل از به كار بردن میسكیت به كار مي آغشتن قلم

و بده  باشدد   هاي حالل در آب مدي  از رنگ( جوهرهاي رنگي)« اكولین»: «3»ي  گزينه

توان آن را به هر مقددار   است كه با اعافه كردن آب به آن  مي« آبرنگ مايع»عبارتي 

 .كه مايل باشیم  رقیق كرد

 .گويند مي« فیكساتیو»ي اير   كننده به اسسري تثبیت: «1»ي  گزينه

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

 (مینا دامغانیان) «1»ي گزينه -157

 (صنایع دستی)

داراي اصطالحات متعددي است كه دلیل اين فراواني را به درباري  «كاري خاتم»هنر 

اي  به پدره  «پره وارو»كاري  در خاتم .دهند صفوي نسبت مي ي بودن اين هنر در دوره

 .شده استشود كه از نه منشور تشكیل  گفته مي

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

 (د کمالوسعی) «4»ي گزينه -158

 (صنایع دستی -842ی  کتاب سبز خواص مواد، صفحه)

 .ترين سنگ براي خرايي است سنگ مرمر  راي 

ي چدرخ خرايدي  بدراي سداخت      اي سدنگي بده وسدیله    تراشیدن دوراني قطعه: توجه

 .اشیايي با حجم متقارن و مدور  خرايي نام دارد

 (زهره حسینی) «1»ي گزينه -159

 (شیشه)

نوعي اكسید فلزي هسدتند كده بدراي كداهش      (CaO)آهك و ( اكسید سديم)سودا 

 . شوند استفاده مي( ي شیشه  ويسكوزيته)دماي پخت و نارواني 

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

 مینا دامغانیان) «3»ي گزينه -161

 (داری مرمت و موزه)

ي از آسدیه  بدراي جلدوگیر   «برمور متیل»و  «كربن دي سولفور»  «كسي الموناُ» زا

 .شود استفاده مي (به خصوص موريانه) حشرات

هدا  محلدول    شكسدتگي  ي براي استحكام بخشدي لبده  در مرمت سفال  : «1»ي  گزينه

اين كدار هدم   . ندكش آن مي ي مو به نرمي بر لبه را با قلم 5پارالويید در استن با درصد 

با قشر نازكي كه گیرد و هم  ها صورت مي براي جلوگیري از سايش و خرد شدن سفال

ترمیمدي بده خلدل و     ي هاي موجود در مواد پراكنده مانع نفوی نمك  آورد به وجود مي

 .گردد فرج سفال مي

هددايي را كدده در گذشددته بدده منظددور پوشدداندن سددطوح  رنددگامددروزه : «2»ي  گزيندده

شدد    ي روز به نقاشي اصلي اعافه مدي  ديده و يا منطبق كردن نقاشي به سلیقه آسیه

  براي اين كدار  .يت شودؤكنند تا وععیت اصلي نقاشي قابل ر نقاشي پاك مياز سطح 

ورقه كردن و تراشدیدن رندگ در    ي اين كار به وسیله   بلكهشود از حالل استفاده نمي

توان به كمدك   ها را مي اين اليه .گیرد تیش بیستوري انجام مي ي بین به وسیله زير یره

هداي مشدابه بريدرف     تترالین يا حالل ل  تولوئن خمیر متشكل از پارافین  موم  متانو

 .كرد

عوامل مختلف محیطي باعث سستي كاغذ و در نتیجه آسیه ديددن و  : «1»ي  گزينه

. به همین دلیل عروري است كه كاغذ دوبداره آهدار زده شدود   . شود لك شدن آن مي

ذ را در يدك لیتدر آب حدل كدرده و بده كاغد      ( گرم 5/1)براي اين كار ژالتین مرغوب 

 2تدوان از محلدول    مدي   شدود  در آب حل مي ها در مورد نسخي كه جوهر آن. زنند مي

 .درصد نايلون در الكل متیلیك يا اتیلیك استفاده كرد
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