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ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ

ﺻﻔﺤﻪي3 :

درك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻨﺮ

 -1ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﭘﻴﻜﺮﺗﺮاﺷﻲ و ﻣﻌﻤﺎري ،ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ اﻧﺪك و ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1اﺳﺘﻮﭘﺎي ﺳﺎﻧﭽﻲ

 (3ﺑﻨﺎي ﺗﺎج ﻣﺤﻞ

 (2ﻣﻌﺒﺪ ﮔﺎﻟﺘﺎﺟﻲ

 (4ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎﺟﻮراﻫﻮ

 -2ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺮ ﻣﺼﺮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮقزﻣﻴﻦ در ﻛﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت دروازه اﻳﺸﺘﺎر

 (2ﻧﻘﺎﺷﻲ و رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪي ﺳﻮﻣﺮي

 (3ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎي ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ در ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ

 (4ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮي در ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎخ آﺷﻮر ﺑﺎﻧﻴﭙﺎل

 -3ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺑﺎ »رﻣﺎﻧﺘﻲﺳﻴﺴﻢ« در ارﺗﺒﺎط دورﺗﺮي اﺳﺖ؟
 (1ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻮشﻧﻤﺎ )(Picturesque

 (2اﮔﺰوﺗﻴﺴﻢ )ﺷﮕﻔﺖﮔﺮاﻳﻲ(

 (3اورﻳﺎﻧﺘﺎﻟﻴﺴﻢ )ﺷﺮﻗﻲﮔﺮاﻳﻲ(

 (4ﺧﻮدﻛﺎري )اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﺴﺘﻢ(

 -4درﺧﺖ ﻣﻘﺪس زﻧﺪﮔﻲ ،ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺘﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻴﻜﻞ ﻧﺮم ﺟﺎﻧﻮران ،در راﺳﺘﺎي وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﺪام ﻫﻨﺮ و در ﭼـﻪ دورهي ﺗـﺎرﻳﺨﻲ در اﻳـﺮان،
رواج داﺷﺖ؟
 (1ﻧﺴﺎﺟﻲ -ﺗﻴﻤﻮري

 (2ﻧﺴﺎﺟﻲ -ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ

 (3ﻓﻠﺰﻛﺎري -ﺗﻴﻤﻮري

 (4ﻓﻠﺰﻛﺎري -ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ

 -5ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز آﺛﺎر »ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﻮﺗﻴﭽﻠﻲ« ﻛﺪاماﻧﺪ؟
 (1اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻮري ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن -دوري از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت
 (2ﭼﻬﺮهﻧﮕﺎري رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ -اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﭼﻮن وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻜﻞﻫﺎ
 (3ﻧﻮآوريﻫﺎي ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪي -ﻣﺠﺴﻢ ﻛﺮدن ﺣﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺮزي
 (4ﭘﺮداﺧﺖ رﻧﮓﺳﺎﻳﻪﻫﺎي ﻧﺮم روي ﭘﻮﺳﺖ -اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ و ﻧﺎﺳﻮﺗﻲ
 -6ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي »دﻛﻮﻧﻴﻨﮓ« رﻳﺸﻪ در ﺳﺒﻚ ﺳﻮررﺋﺎل ﻛﺪام ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دارد؟
 (1ﮔﻮرﻛﻲ

 (2ﻣﻴﺮو

 (3ﻛﻠﻪ

 (4داﻟﻲ

 -7ﻛﺪام ﻧﻘﻮش از ﻧﻮآوريﻫﺎي آﺛﺎر ﭘﻴﺶﺗﺎرﻳﺨﻲ زﻳﻮﻳﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﮔﻞﻫﺎي ﭼﻨﺪﭘﺮ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

 (2ﺑﺮگ و ﻣﻴﻮهي اﻧﺎر و ﻧﻘﺶ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﻧﺴﺎن -دﻳﻮ

 (3درﺧﺖ ﻣﻘﺪس و ﻏﻨﭽﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ

 (4ﻧﻘﻮش اﻧﺘﺰاﻋﻲ آب ،زﻣﻴﻦ و ﺑﺰ ﺑﺎ ﺷﺎخﻫﺎي ﻗﻮﺳﻲ ﺑﺰرگ
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ﻫﻨﺮ

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

ﺻﻔﺤﻪي4 :

 -8ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ،ﻗﻮسﻫﺎي ﻧﻴﻢﮔﺮد و رواقﻫﺎي ﺣﻮل ﻣﺴﺠﺪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ و ازدﺣﺎم ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺑﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻛﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﺳﻮرﻳﻪ

 (3ﻣﺼﺮ

 (2اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

 (4ﻋﺮاق

 -9ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺎﺷﻲ در دورهاي از ﻫﻨﺮ ﭼﻴﻦ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪي ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ اروﭘﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ دوران ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﺑـﺮ
ﺳﺒﻚ روﻛﻮﻛﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎي ﻗﻠﻢﻣﻮ و ﺣﺬف ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻪآﻟﻮد در ﻧﻘﺎﺷﻲ
 (2ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﺮهﭘﺮدازي آﺑﻲ و ﺳﺒﺰ
 (3ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي رواﻳﺘﻲ -ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻜﺴﺎنﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ و ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ
 (4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮدن ﺑﻮدا در ﺑﻬﺸﺖ و ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎي ﺗﻚرﻧﮓ ﺑﺮ اﺑﺮﻳﺸﻢ
 -10ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ ﮔﻤﺒﺮون اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 (1ﺳﻔﻴﺪ -ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف

 (2ﺷﻔﺎف -ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻛﺒﺎﻟﺖ

 (3رﻧﮕﻴﻦ -ﺑﺎ ﺟﻼي ﻓﻠﺰي و ﺑﺮاق

 (4ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي -ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﻴﻂ اﺣﻴﺎي ﻛﻮره

 -11ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﮔﻠﻲ ﺳﺮ ﮔﺎو ﺑﺎ ﺷﺎخﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﻴﺮاث ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺪام دوره اﺳﺖ؟
 (1ﭼﺘﻞﻫﻴﻮك -ﻧﻮﺳﻨﮕﻲ

 (2ﻫﻨﺪ -ﻣﻔﺮغ

 (3ﺟﻴﺮﻓﺖ -ﻣﺲ و ﺳﻨﮓ

 (4ﺷﻬﺪاد -ﻣﻔﺮغ

» -12رﻛﻮﻳﻴﻢ« ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1ﻧﻮﻋﻲ اوراﺗﻮرﻳﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻲﭘﺮدازد.

 (2ﺳﺮود ﻳﺎدﺑﻮد ﻣﺮدﮔﺎن

 (3اﭘﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻫﺠﻮ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روزﻣﺮه و ﺳﺒﻚ

 (4ﺳﻮﻧﺎت ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﻛﻠﻴﺴﺎ

 -13اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼن ﮔﺮد ﭼﻴﻨﻪاي و ﭘﻲ ﺳﻨﮕﻲ )ﺗﻮﻟﻮس( در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻛﺪام ﺳﺮزﻣﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﺗﭙﻪ ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق )اﻳﺮان(

 (2ﻣﻮﻫﻨﺠﻮدارو )ﻫﻨﺪ(

 (3ارﻳﺤﺎ )اردن(

 (4ﺗﻞﺣﻠﻒ )ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ(

 -14در ﻛﺪام ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ،ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺮوزي دارﻳﻮش ﺷﺎه ﺑﺮ ﮔﺌﻮﻣﺎت ﺣﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮدي آن ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1ﻧﻘﺶرﺳﺘﻢ -ژرفﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ

 (2ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد -ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ

 (3ﺑﻴﺴﺘﻮن -ژرفﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ

 (4ﻧﻘﺶرﺳﺘﻢ -اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺘﻢ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
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ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ

ﺻﻔﺤﻪي5 :

 -15ﻣﻨﺎرهي ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﺴﺎﺟﺪ زﻳﺮ ،اﻟﺤﺎﻗﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮون ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﻳﻴﻦ

 (2ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪي داﻣﻐﺎن

 (3ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺰدﺧﻮاﺳﺖ

 (4ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺮﻳﺰ

 -16رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﻣﻮزون ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺟﺪاول و اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮔﻠﮕﻮن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ و آﺑﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ،وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪي ﻛﺪام ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﻲ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺒﺮﻳﺰ

 (3ﺷﻴﺮاز

 (2ﻫﺮات

 (4ﻣﺸﻬﺪ

 -17ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﺎﺳﻮﻟﻮس و ﭘﻴﻜﺮهي دﻣﻮﺳﺘﻨﺲ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ؟
 (1اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺑﻨﺎ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺘﻮن در ﻣﻌﻤﺎري
 (2ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي در ﻋﻴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
 (3اﻫﻤﻴﺖ ژرفﻧﻤﺎﻳﻲ در ﺗﻨﺪﻳﺲﻫﺎ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺑﺪن
 (4ﻧﻮع اﻳﺴﺘﺎدن آﻳﻴﻨﻲ راﻳﺞ در ﻫﻨﺮ ﻣﺼﺮي و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮاردادي
 -18ﻛﺪامﻳﻚ درﺑﺎرهي آﺛﺎر »رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺰم و رزم ﺷﻠﻮغ

 (2ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت و ﺟﻼي رﻧﮓﻫﺎ

 (3ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻨﺎﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪي ﺗﺼﺎوﻳﺮ

 (4ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻳﻪروﺷﻦ در ﻗﻠﻢﮔﻴﺮيﻫﺎ

 -19ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ رﻳﺸﻪي ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺮ اﺷﻜﺎﻧﻲ ،دﻻﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 (1ﮔﺮﻳﺰ از واﻗﻊﻧﻤﺎﻳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت اﻧﺘﺰاﻋﻲ
 (2اﺳﺘﻔﺎدهي ﺑﺴﻴﺎر از ﻇﺮاﻓﺖ و رﻳﺰهﻛﺎري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎً آﻳﻴﻨﻲ
 (3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺪي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮي در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت
 (4اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺧﺎﻟﻲ در ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻠﺴﻔﻪي ﻻﺋﻮﺳﺘﻪ در ﭼﻴﻦ
 -20وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺧﻂ ﺷﻜﺴﺘﻪﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ از ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺣﺮوف ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه -اﻧﻔﺼﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺮوف ﻣﺘﺼﻞ
 (2ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎم دور ﻗﻠﻢ -ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﻛﺶﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل
 (3ﺳﺮﻛﺶﮔﺬاريﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ -ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻓﺸﺮدهي ﻋﺒﺎرت
 (4ﺧﻄﻮط ﻗﺎﺋﻢ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ -ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺣﺮوف
 -21در ﻫﻨﺮ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪي دﻳﺪ در ﻳﻚ ﻛﺎدر را ﭼﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ؟
 (1ﻫﻢزﻣﺎﻧﻲ

 (2ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻣﺘﻦ

 (3ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻮﺿﻮع

forum.konkur.in

 (4ﺗﺪاوم ﺗﺼﻮﻳﺮ

www.konkur.in

ﻫﻨﺮ

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

ﺻﻔﺤﻪي6 :

 -22ﻛﻮﺑﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻛﺪام ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺑﺮشﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻈﺮه ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ »ﻓﺮمﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ« ﻧﺰدﻳـﻚ
ﺳﺎزﻧﺪ؟
 (1ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﻴﻜﺎﺳﻮ

 (3ژرژ ﺑﺮاك

 (2ﭘﻞ ﺳﺰان

 (4ﺧﻮان ﮔﺮي

 -23ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎنﮔﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آﺛﺎر »ﻣﻨﺼﻮر ﻗﻨﺪرﻳﺰ« اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺳﻴﺎهﻣﺸﻖﻫﺎي رﻧﮕﻴﻦ ،ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 (2ﺑﻲﭘﻴﺮاﻳﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ،رﻧﮓﻫﺎي ﺟﻮاﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ،ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺎن
 (3ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻛﻲ ،ﺷﻜﻞﻫﺎي اﻧﺪاموار
 (4اﺷﻜﺎل ﻧﻴﻤﻪاﻧﺘﺰاﻋﻲ اﻧﺴﺎن و ﭘﺮﻧﺪه آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪه
 -24ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﻚ ،ﻛﮋﻧﻤﺎﻳﻲ در ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻊآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺳﻌﻲ در ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎه در راﺳﺘﺎي ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﻫﻨـﺮ
ﻣﺪرن ،ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺎﺳﻲ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺎﻛﺲ ارﻧﺴﺖ

 (3ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻦ

 (2ژان دو ﺑﻮﻓﻪ

 (4ﭘﻴﻜﺎﺑﻴﺎ

 -25اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺶﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻛﻬﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ و اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،در آﺛﺎر ﻛﺪام ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد؟
 (1ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل اﻟﺨﺎص

 (2ﻣﺎرﻛﻮ ﮔﺮﻳﮕﻮرﻳﺎن

 (3ﺟﻠﻴﻞ ﺿﻴﺎﭘﻮر

 (4ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﺰﺷﻚﻧﻴﺎ

 -26ﻛﺪام ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ از دل ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ؟
 (1ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ،ﻣﻴﻨﻴﻤﺎل آرت ،ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ

 (2ﭘﺎپ آرت ،ﻫﻨﺮ زﻣﻴﻨﻲ ،ﻧﺌﻮاﻛﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ

 (3ﻫﻨﺮ زﻣﻴﻨﻲ ،اﻳﻨﺴﺘﺎﻟﻴﺸﻦ ،ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال آرت

 (4ﺳﺎﺧﺖﮔﺮي ،ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ ،ﻧﺌﻮاﻛﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ

 -27ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻴﻨﻤﺎي ﻛﺪام ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎي اﻳﺮان در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻮد؟
 (1روﺳﻴﻪ

 (3آﻣﺮﻳﻜﺎ

 (2آﻟﻤﺎن

 (4ﻫﻨﺪ

 -28ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎهﻧﻤﺎﻳﻲ را در رﻧﺴﺎﻧﺲ در آﺛﺎر ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد؟
 (1آﻧﺪرﺋﺎ ﻣﺎﻧﺘﻴﻨﺎ

 (3ﻣﻴﻜﻞآﻧﮋ

 (2ﻣﺎزاﺗﭽﻮ

» -29داﻳﺎن آرﺑﺲ« ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را دﺳﺘﻤﺎﻳﻪي آﺛﺎر ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲداد و وﻳﮋﮔﻲ آﺛﺎر او ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 (1ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺪ -ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎي  high keyاز اﻓﺮادي در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪي ﺳﻔﻴﺪ
 (2ﺛﺒﺖ اﻓﺮاد ﺣﺎﺷﻴﻪاي ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻠﺶ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎ در ﻧﻮر روز
 (3ﻓﺘﻮژورﻧﺎﻟﻴﺴﻢ -اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي »ﻟﺤﻈﻪي ﻗﻄﻌﻲ«
 (4ﻋﻜﺎﺳﻲ از ﻣﺮدم ﺧﻴﺎﺑﺎن -ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪي ﻋﻜﺲ در ﺳﺎﻳﻪ

forum.konkur.in

 (4ﺑﻮﺗﻴﭽﻠﻲ

www.konkur.in

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  24ﺧﺮداد ﻫﻨﺮ

ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ

ﺻﻔﺤﻪي7 :

 -30ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻴﻨﻤﺎي اﻛﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از ادﺑﻴﺎت ﮔﻮﺗﻴﻚ

 (2ﻫﻢﻧﺸﻴﻨﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪي

 (3ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﻴﻌﺖ

 (4اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪﻫﺎي دراﻣﺎﺗﻴﻚ

درك ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ

5
 -31از ﺛﻠﺚ ﻋﺪدي ﻣﻘﺪار
24

آن ﻋﺪد را ﻛﻢ ﻛﺮده و ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه ﭼـﻪ درﺻـﺪي از ﻋـﺪد اﺑﺘـﺪاﻳﻲ

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 17 (1درﺻﺪ

 25 (3درﺻﺪ

 50 (2درﺻﺪ

 34 (4درﺻﺪ

 -32ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺻﺤﻴﺢ زوج ﻣﺘﻮاﻟﻲ از  2ﺗﺎ  34ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟
304 (1

342 (3

306 (2

344 (4

 -33از ﻣﻘﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺎ ﻛﺮدن و ﺑﺪون ﺑﺮش ،ﻳﻚ ﭼﻬﺎروﺟﻬﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻲﺳﺎزﻳﻢ .ﺿﻠﻊ  1ﺑﺎ ﻛﺪام ﺿﻠﻊ ﻳﻜﻲ از ﻳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ؟
2 (1
3 (2

4 (3
5 (4

 50 -34ﮔﺮم از ﻣﺎدهاي ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ  26 / 5درﺻﺪ دارﻳﻢ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده از  17ﮔﺮم از ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ  10درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار  xﮔﺮم از ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﺑـﺎ
ﺧﻠﻮص  yدرﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  xو  yﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 23 (1و 35

 23 (2و 65

 33 (3و 35

 33 (4و 65

 -35ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﺳﻪرﻗﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ  5و  7ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
22 (1

23 (2

17 (3

18 (4

 -36ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪدي از ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻤﺎن ﻋﺪد ،از  25ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﺪد  25واﺣﺪ ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار آن ﻋﺪد ﻛﺪام اﺳﺖ؟
8 (1

6 (2

7 (3

5 (4

 -37اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن ﻫﺮ رﻗﻢ  0 / 3ﺛﺎﻧﻴﻪ زﻣﺎن ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد  1ﺗﺎ  314ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ زﻣﺎن ﻻزم دارد؟
278 (1

251 / 7 (2

248 / 7 (3

forum.konkur.in

250 / 2 (4
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ﻫﻨﺮ

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

ﺻﻔﺤﻪي8 :

 -38در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺪاد  220ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻫﺮ ردﻳﻒ  2ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﻢ ﺑﺸﻮد ،ﺗﻌـﺪاد ردﻳـﻒﻫـﺎ
ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒﻫﺎي اوﻟﻴﻪي اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
22 (1

10 (2

11 (3

20 (4

 -39ﻣﻴﻮهﻓﺮوﺷﻲ  120ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮم آنﻫﺎ  3 / 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪي ﻣﺮﻏﻮب و ﻏﻴﺮﻣﺮﻏﻮب ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮم دﺳـﺘﻪي اول 3 / 9

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮم دﺳﺘﻪي دوم  1 / 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺪواﻧﻪﻫﺎي دو دﺳﺘﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
60 (1

80 (2

100 (3

 (4ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد.

 -40ﻓﺮدي  16درﺻﺪ از داراﻳﻲﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺑﻴﻦ دو ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ) .ﻫﺮ ﭘﺴﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﺳـﻬﻢ ﻣـﻲﺑـﺮد(.
ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻋﻜﺲ )ﻫﺮ دﺧﺘﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺴﺮ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﭼﻨـﺪ درﺻـﺪ ﺑـﻴﺶﺗـﺮ از
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻲﺑﺮد؟
8 (1

14 (2

10 (3

12 (4

 -41ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲ روﺑﻪرو ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
17
(1
2
9 (2

19
(3
2
10 (4

 -42اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻣﺮاﻛﺰ دو داﻳﺮه از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻌﺎعﻫﺎي دو داﻳﺮه ﻛﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دو داﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

 (2ﻣﻤﺎس ﺧﺎرج

 (3ﺑﻴﺮون از ﻳﻚدﻳﮕﺮ

 -43در ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ، 2 3ﻃﻮل ارﺗﻔﺎع  HHﻛﺪام اﺳﺖ؟
3
(1
2
3 3
(2
3
6
(3
4
6
(4
2
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ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ

ﺻﻔﺤﻪي9 :

 -44ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﻮي ﺳﻔﻴﺪ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
37 (1
38 (2
39 (3
40 (4

 -45در ﻣﺜﻠﺚ زﻳﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺷﻮرﺧﻮرده ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
3
(1
16

1
(2
4

5
(3
16

1
(4
5

 -46در ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع وﺳﻂ اﺿﻼع را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را  3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺜﻠﺚﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﻠﺚ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ؟
1
(1
8

8 (2

16 (3

1
(4
16

 -47در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ از ﻧﻘﻄﻪي  Aﻋﻤﻮدي ﺑﺮ  OMرﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )  . (Aˆ  90اﮔﺮ  OM  8و  Â1  60ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻛﺪام اﺳﺖ؟
2 (1
4 (2
8 (3
12 (4

 -48در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ داﻳﺮهي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  Oو ﺷﻌﺎع  5ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  OOAﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
)دو داﻳﺮهي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻳﻚدﻳﮕﺮ و داراي ﺷﻌﺎع ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ(.
25 (1

10 / 5 (2

O

12 / 5 (3
10 (4
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ﻫﻨﺮ

ﺻﻔﺤﻪي10 :

AD 5
 -49در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﻪي  ABCﻣﺮﺑﻊ  BDFEﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  4ﻣﺤﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ 
AB 8

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺳـﻔﻴﺪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺴـﺎﺣﺖ

رﻧﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
17
(1
15
15
(2
17
16
(3
17
17
(4
16

 -50ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺎرن در ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار دارد؟
 6 (1ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن
 12 (2ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن
 2 (3ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن
 (4ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن
 -51ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺧﻂ در ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟
 (1دو  /ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪي ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺧﻂ

 (2ﻳﻚ  /ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪي ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺧﻂ

 (3دو  /ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪي ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺧﻂ

 (4دو  /دو ﻧﻘﻄﻪي ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺧﻂ

4
 -52در ﻧﻴﻢﻛﺮهاي ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  rﻧﺴﺒﺖ ﻋﺪد ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ آن
3

اﺳﺖ .ﺷﻌﺎع اﻳﻦ ﻧﻴﻢﻛﺮه ﻛﺪام اﺳﺖ؟

4 (1
6 (2

8 (3
12 (4

 -53ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻘﺎرن و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﺎرن در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
4 (1
5 (2
8 (3

9 (4
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ﺻﻔﺤﻪي11 :

 -54ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻘﺎرن در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
6 (1
8 (2
12 (3
16 (4

 -55ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪهي زﻳﺮ ،از ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪي ﺟﺪا ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
2 (1
3 (2
4 (3
6 (4

 -56ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻛﺪام اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ

 (3اﻧﺮژي دروﻧﻲ

 (2اﻧﺮژي ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ

 (4اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ

 -57در ﻳﻚ ﻓﻼﺳﻚ اﻳﺪهآل ﻛﺪام روش اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد؟
 (1ﻫﺪاﻳﺖ

 (3ﺗﺎﺑﺶ

 (2ﻫﻤﺮﻓﺖ

 (4ﻫﻴﭻﻛﺪام

 -58ﺗﻮان ﭘﻤﭙﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ  1000ﻟﻴﺘﺮ آب را از ﭼﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  9ﻣﺘﺮ ﺧﺎرج ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮوات اﺳﺖ؟
N
kg
)ﭼﮕﺎﻟﻲ آب  1000 3و
kg
m

1 / 5 (1

( g  10
1500 (3

150 (2

15 (4

 -59ﻳﻚ ﭼﺸﻢ  . . .ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﻴﺎء دور را واﺿﺢ ﺑﺒﻴﻨﺪ .ﻋﻴﺐ دﻳﺪن اﺷﻴﺎء ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪﺳﻲ  . . .اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.
 (1دورﺑﻴﻦ -ﻫﻤﮕﺮا

 (2ﻧﺰدﻳﻚﺑﻴﻦ -ﻫﻤﮕﺮا

 (3دورﺑﻴﻦ -واﮔﺮا

 (4ﻧﺰدﻳﻚﺑﻴﻦ -واﮔﺮا

 -60اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوي ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ وارد ﻧﺸﻮد و اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻲﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ي ﻛـﺪام
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﻗﺎﻧﻮن اول ﻧﻴﻮﺗﻦ

 (2ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻦ

 (3ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻧﺮژي

forum.konkur.in

 (4ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻧﻴﻮﺗﻦ
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آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

ﺻﻔﺤﻪي12 :

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻨﻲ

 -61ﭘﻼن ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺑﺮش ﻓﺮﺿﻲ  . . .از ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ  . . .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آن دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (1ﻋﻤﻮدي -ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ

 (3اﻓﻘﻲ -ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ

 (2اﻓﻘﻲ -ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ

 (4ﻋﻤﻮدي -ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ

 -62در داﻳﺮهاي ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  2/5ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ،ﭼﻨﺪ وﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺪازهي آنﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از  4ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
1 (1

2 (2

 (3ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ

 (4ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻫﻴﭻ وﺗﺮي ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد.

 -63ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺑﺎ ) B(10 , 20 , 20) ، A(25 , 5 , 5و ) C(5 , 5 , ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎﻫﺎي درﺳﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

(1

(3

(2

(4

 -64اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از زاوﻳﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﻚ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲ ،ﺑﺰرگﺗﺮ از  180درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲ را ﭼﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ؟
 (1ﻣﻘﻌﺮ

 (3ﻣﺘﺪاﺧﻞ

 (2ﻣﺘﻘﺎرن

 -65ﺣﺠﻢ زﻳﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺮي از ﻣﻜﻌﺐﻣﺴﺘﻄﻴﻞ  3  3  4را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد؟
5
(1
9
6
(2
9
7
(3
9
8
(4
9

 -66ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺤﻴﻂ دو ﺷﻜﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 (2ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ.
 (3ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.
 (4ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺤﻴﻂ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -67در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪامﻳﻚ از ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲﻫﺎي ﻣﻨﺘﻈﻢ زﻳﺮ ﺑﺎ ﺿﻠﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﮔﺎر ﻳﺎ ﺧﻂﻛﺶ اﺑﺘﺪا ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﻣﻌﻠﻮم را رﺳﻢ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؟
 (1ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ

 (3ﺷﺶﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ

 (2ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ

 (4ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ

 -68اﮔﺮ دو داﻳﺮه ﺑﺮ ﻳﻚ ﺷﺶﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﺎطﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﻳﺮهي ﺑﺰرگ ﺑﻪ داﻳﺮهي ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
5
(1
4

5
(3
3

4
(2
3

3
(4
2

 -69دو داﻳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .داﻳﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  60ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 C1 (1ﻣﻤﺎس داﺧﻞ و  C2ﻣﻤﺎس ﺧﺎرج
 (2ﻣﻤﺎس ﺧﺎرج ﻫﺮ دو
 (3ﻣﻤﺎس داﺧﻞ ﻫﺮ دو
 (4ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎن دارد.
 -70ﻧﻤﺎي روﺑﻪروي ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

(1

(2

(3

(4

 -71ﻛﺪامﻳﻚ از اﻓﺮاد زﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﻳﺎﺿﻲ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ﻳﻚﻧﻘﻄﻪاي و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻘﻄﻪي ﮔﺮﻳﺰ را ﻛﺸﻒ ﻛﺮد؟
 (1ﻣﺎزاﭼﻮ

 (2ﻳﺎنوان آﻳﻚ

 (3ﻓﻴﻠﻴﭙﻮ ﺑﺮوﻧﻠﺴﻜﻲ

 (4ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﻳﻨﭽﻲ

 -72ذوزﻧﻘﻪي زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع اﺳﺖ .از ﻧﻘﻄﻪي  Mدو ﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻮازات دو ﺳﺎق رﺳﻢ ﻛﺮدهاﻳﻢ .ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺴـﺎﺣﺖ
ﻧﺎﺣﻴﻪي ﻫﺎﺷﻮرﺧﻮرده ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﻮل ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟
1 (1
2 (2
3 (3
4 (4
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 -73ﺻﻔﺤﻪاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪي ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ . . .
 (1ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﻢرخ ﺑﺎﺷﺪ.

 (2ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.

 (3ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

 (4ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -74ﻧﻤﺎي اﻓﻘﻲ ﺟﺴﻢ داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرهﺧﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
4 (1
5 (2
6 (3

8 (4

 -75ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻤﺎي داده ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎي ﺳﻮم ﺣﺠﻢ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ؟

(1

(2

(3

(4

 -76ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ دوازدهوﺟﻬﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﺑﻴﺴﺖوﺟﻬﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺪام اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟
 (1ﻣﺮﺑﻊ -ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع

 (2ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ -ﻣﺮﺑﻊ

 (3ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ -ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع

 (4ﺷﺶﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ -ﻣﺮﺑﻊ

 -77ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻢ ﺧﻄﻮط . . . . ، . . .
 (1ﻋﻤﻮدي ،ﻣﺪاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪي ﻛﺎﻏﺬ زاوﻳﻪي  60ﺑﺴﺎزد.
 (2اﻓﻘﻲ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
 (4ﻗﺎﺋﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪاد را آرام در دﺳﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
 -78ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻚ زاوﻳﻪ ﺑﻪ  4ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟
3 (1

4 (2

5 (3
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 -79ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺳﻤﺒﻠﻴﻚ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻳﺮ اﺳﺖ؟
 (1آﺟﺮ
 (2ﺑﺘﻦ
 (3ﺑﻠﻮك ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ
 (4ﺳﻨﮓ ﻟﻮح
 -80ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت زﻳﺮ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
1
»ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس
100

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮﺷﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤـﻞ

رﺳﻢ آن را ﻋﻨﻮان و ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل در ﻛﻨﺎر آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد«.
وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﻣﻘﻄﻊ

 (2ﻧﻤﺎ

 (3ﭘﻼن

ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﺗﺠﺴﻤﻲ

 -81ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪي »ﺧﺎﻧﻪي ﭼﺎپ اﻳﺮان« از ﻛﺪام ﺧﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ؟
 (1ﺛﻠﺚ
 (2ﻧﺴﺦ
 (3ﻣﺤﻘﻖ
 (4ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ
 -82ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺻﺤﻨﻪي ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از ﻓﻴﻠﻢ »ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان« ﺑﺎ ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (1ﻛﻠﻴﺸﻪاي
 (2اﺛﺮﮔﺬار
 (3ﻣﺘﺰﻟﺰل
 (4ﻣﺘﻔﻜﺮ

forum.konkur.in

 (4ﺑﺮش

www.konkur.in

ﻫﻨﺮ

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

 -83اوﻟﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﺮي ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﺣﺮﻛﺖ
 (2ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ
 (3ﺧﻂ ذﻫﻨﻲ
 (4ﺗﻤﺮﻛﺰ
 -84در ﻧﻘﺎﺷﻲ زﻳﺮ ،ﻛﺪام ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻏﺮﺑﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1ﺳﻮررﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪاي
 (2اﻛﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ،ﺑﺪاﻫﻪﻧﮕﺎري
 (3اﻛﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮي ﺟﺪﻳﺪ
 (4ﺳﻮررﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﭘﻴﻜﺮﻧﮕﺎري درﺑﺎري
 -85در ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺑﻪرو ...
 (1ﺟﻬﺖﻫﺎي ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ،آﺷﻔﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
 (2ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎي ﻓﺸﺮده و ﺧﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (3اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮمﻫﺎي واﺣﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﺶ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
 (4ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪاي ،ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻓﺮمﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -86ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺑﻪرو ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺠﺎﻧﺲ
 (2اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ
 (3ﻏﺮاﺑﺖ
 (4اﻧﻜﺴﺎر
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 -87ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻋﻜﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻴﺮﮔﻲ و روﺷﻨﻲ ﻧﻮر ﺻﺤﻨﻪ و اﻳﺠﺎد رﻳﺘﻢ
 (2ﺗﻀﺎد ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﺳﭙﻴﺮال
 (3ﻧﻘﻄﻪي دﻳﺪ از ﺑﺎﻻ و اﻳﺠﺎد ﻗﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻪﻫﺎ
 (4ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي اﺳﭙﻴﺮال و ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻴﺮﮔﻲ و روﺷﻨﻲ
 -88در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻌﺎدل ﺷﻌﺎﻋﻲ
 (2ﺑﺮﺗﺮي ﻫﻨﺮ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ
 (3ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
 (4ﺗﻀﺎد ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
 -89ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؟
 (1ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم
 (2آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 (3ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه
 (4ﻃﺮح ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻀﺎد
 -90ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﻛﺪام ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ؟
 (1رﻳﭽﺎرد اﺳﻤﻴﺖ ،ﺧﻂ در ﻓﻀﺎ
 (2ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﻧﻜﻮزي ،رﻳﺘﻢ در ﻓﻀﺎ
 (3ﻫﺎﻧﺲ آرپ ،ﺣﺮﻛﺖ در ﻓﻀﺎ
 (4ﻧﺎﺋﻮم ﮔﺎﺑﻮ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺎ ﺧﻂ
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ﺻﻔﺤﻪي18 :

 -91ﻛﺪام ﻣﻮرد ،وﻳﮋﮔﻲ ارﺟﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ؟
 (1ﻏﺮاﺑﺖ
 (2ﺗﻤﺮﻛﺰ
 (3ﺗﺒﺎﻳﻦ
 (4ﺗﻮازن

 -92در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻄﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ
 (2اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺮار و رﻳﺘﻢ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ
 (3ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻠﻮﻳﺢ در ﺣﺮوف ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭼﺸﻤﻲ
 (4اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺳﻜﻮن و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ

 -93اﺛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﻛﺪام ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﻛﻮﺑﻴﺴﻢ
 (2ﻓﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ
 (3ﭘﻮرﻳﺴﻢ
 (4ﻛﻨﺴﺘﺮاﻛﺘﻴﻮﻳﺴﻢ

 -94در ﻧﮕﺎرﮔﺮي دورهﻫﺎي ﺗﻴﻤﻮري و ﺻﻔﻮي ،ﻛﺪام ﻣﻮرد دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﺑﻲ در رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﺗﻦﭘﻮش ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ؟
 (1رﻧﺠﻮري ﺟﺴﻢ و ﻗﺪرت روح ﻣﺠﻨﻮن

 (2اﻟﻘﺎي ﻛﺴﺎﻟﺖ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺠﻨﻮن

 (3ﻧﺸﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و روﺣﻴﻪي ﻧﺎآرام ﻣﺠﻨﻮن

 (4ﺗﺠﺴﻢ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﻓﺎن و ﻋﺸﻖ اﻟﻬﻲ
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آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  24ﺧﺮداد ﻫﻨﺮ

 -95ﻫﻤﻪي ﻣﻮارد در ﻃﺮح ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ:
 (1ﺧﻄﺎي ﺑﺎﺻﺮه و ﺗﻀﺎد
 (2دﻳﺪ ﻫﻢزﻣﺎن و ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ
 (3رﻳﺘﻢ و ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺎزي
 (4ﺣﺮﻛﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻖ
 -96ﻛﺪام ﻋﻨﻮان ،ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟
 (1دلﻣﺮدﮔﻲ
 (2اﺑﻬﺎم ﻟﺤﻈﻪ
 (3ﺧﺸﻢ ﺑﻲرﺣﻤﺎﻧﻪ
 (4ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎز
 -97ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ؟
 (1ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮم ﻓﻴﮕﻮراﺗﻴﻮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
 (2ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺿﻮع و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر
 (3ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺮم ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﺪرن
 (4اﻳﺠﺎد ﻋﻤﻖ و ﻛﺸﺶ ﺑﺼﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ
 -98در ﻛﺪامﻳﻚ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪي ،ﺳﻜﻮن ﺑﻴﺶﺗﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد؟

(1

(2

(3

(4
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ﺻﻔﺤﻪي20 :

 -99ﻛﺪام رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي »ﺟﻮاﻧﻲ« و »ﭘﻴﺮي« ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﻧﺎرﻧﺠﻲ -ﻗﻬﻮهاي

 (2ﻗﺮﻣﺰ -ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي

 (3ﻗﺮﻣﺰ -ﻗﻬﻮهاي

 (4ﻧﺎرﻧﺠﻲ -ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي

 -100اﺳﺘﻔﺎدهي ﻓﺮاوان از رﻧﮓﻫﺎي »ﻃﻼﻳﻲ« و »ﻧﻘﺮهاي« و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن رﻧﮓﻫﺎي »آﺑﻲ« و »ﻗﺮﻣﺰ« ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻜﺎﺗﺐ زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﺗﺒﺮﻳﺰ اول ،ﺗﺒﺮﻳﺰ دوم ،اﺻﻔﻬﺎن ،زﻧﺪ

 (2ﺗﺒﺮﻳﺰ دوم ،ﺗﺒﺮﻳﺰ اول ،ﻫﺮات ،ﺷﻴﺮاز

 (3ﺗﺒﺮﻳﺰ اول ،ﺗﺒﺮﻳﺰ دوم ،ﻫﺮات ،ﺷﻴﺮاز

 (4ﺗﺒﺮﻳﺰ دوم ،ﺗﺒﺮﻳﺰ اول ،اﺻﻔﻬﺎن ،زﻧﺪ

ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ

 -101ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ آﺧﻮﻧﺪزاده از ﻛﺪام آﻳﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در داﺳﺘﺎن »ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎه ﺳﺮاج« ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ؟
 (1ﻗﻮاﻟﻲ

 (2ﻣﻴﺮ ﻧﻮروزي

 (3ﺳﻮگ ﺳﻴﺎوش

 (4آﺗﺶاﻓﺮوزي

 -102ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ،ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻃﻨﺰ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد.

 (2ﺳﻮژه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ.

 (3ﺑﺎ ﺗﻨﺪي و آزاردﻫﻨﺪﮔﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

 (4ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﺦ و ﮔﺰﻧﺪه ﻃﺮحرﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -103ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻠﻒزارﻫﺎ و ﻧﺴﻴﻢ ﺑﺎد ،ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺮ از ﺳﻴﺐ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻗﻄﻌﻪاي از ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﭘﻴﺮﻣﺮدي در ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺐﻫﺎ دراز ﻛﺸـﻴﺪه و در ﺣـﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﺳﻴﺒﻲ را ﮔﺎز ﻣﻲزﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ و آرامآرام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ ﻣﻲرود .اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ آﻏﺎز ﻛﺪام ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ؟
 (1زﻣﻴﻦ

 (2آرﺳﻨﺎل

 (3ﭼﻤﻨﺰار ﺑﮋﻳﻦ

 (4ﻛﻬﻨﻪ و ﻧﻮ

 -104ﻗﻄﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺪاوﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﺘﺪاوم از ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎي دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬارد وﻟـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻴﮕﻮرﻫـﺎ و اﺷـﻴﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﻗﻄﻊ ﺗﻘﻠﺒﻲ )(Cheat Cut

 (2ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ )(Cross Cutting

 (3درون ﺑﺮش )(Cut In

 (4ﻧﻤﺎي ردﮔﻴﺮ )(Following Shot

 -105اﺻﻮل ﻛﺪام ﻣﻜﺘﺐ ،ﺳﻠﻄﻪي ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻲﺳﻴﺴﻢ را ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪي ﻧﻘﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﻫﻢ ﺷﻜﺴﺖ؟
 (1اﻛﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ

 (2ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﻢ

 (3رﻣﺎﻧﺘﻲﺳﻴﺴﻢ

 (4ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﺴﻢ

 -106وﺳﻮاس در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﺰﺋﻴﺎت روزﻣﺮه ﺑﺎ ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﻜﺮر و رﻳﺘﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ،ﺧﺼﻴﺼﻪي اﺳﺎﺳﻲ ﻛـﺪام
ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ؟
 (1وﻗﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺑﻴﻢ -ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ

 (2ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻲﺟﺎن -ﺳﻬﺮاب ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻟﺚ

 (3زﻳﺮ درﺧﺘﺎن زﻳﺘﻮن -ﻛﻴﺎرﺳﺘﻤﻲ

 (4دوﻧﺪه -اﻣﻴﺮ ﻧﺎدري
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 -107ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺪام ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻤﺪﻳﺎدلآرﺗﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؟
 (1ﭘﺎﻧﺘﺎﻟﻮﻧﻪ
 (2دوﺗﻮره
 (3آرﻟﻜﻦ
 (4ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻧﻮ
 -108ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﺛﺎر »ﻛﻮروﺳﺎوا« اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﻮدن دﻧﻴﺎ
 (2ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻇﺮﻳﻒ
 (3ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻓﻴﻠﻢ ﺣﻮل ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي روزاﻧﻪ و اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨﻲ
 (4اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ارزشﻫﺎي وﺳﺘﺮن
 -109در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ،ﻛﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1ﻧﺤﻮهي اﻳﺴﺘﺎدن ﺳﻮژه
 (2ﺗﻀﺎد ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ
 (3ﺷﻴﻮهي ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻗﺎب
 (4زاوﻳﻪي دورﺑﻴﻦ )ﻫﺎي اﻧﮕﻞ(
 -110ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﻓﻮﻛﻮس ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﺤﺪودهاي از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺟﻠﻮي ﻋﺪﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺷﻴﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻮﻛﻮس واﺿﺢ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺷﻮﻧﺪ.
 (2در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و دورﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
 (3ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﺎي اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻢﻫﺎي ﻛﻢﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ.
 (4ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻠﺖ ،دورﺑﻴﻦ را ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﻣﻲﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و در داﻟﻲ )ﺗﺮاك( ،ﻛﻞ دورﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
 -111ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺣﺮﻛﺖ در ﻋﺮوﺳﻚ دﺳﺘﻜﺸﻲ ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺮوﺳﻚ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺮﻛﺖ آن ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1ﺳﺮ ﻋﺮوﺳﻚ -اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ ﺑﺮاي ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺳﺮ
 (2ﺑﺪن ﻋﺮوﺳﻚ -اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪي ﻧﻤﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻬﺘﺮ
 (3ﮔﺮدن ﻋﺮوﺳﻚ -اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪاي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﺸﺖ درون آن ﺑﺮود
 (4اﻧﺪازهي ﻋﺮوﺳﻚ -اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺮوﺳﻚ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ

forum.konkur.in

ﺻﻔﺤﻪي21 :
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آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

ﺻﻔﺤﻪي22 :

 -112ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺪام ﻧﻤﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 »اﻳﻦ ﻧﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮازن زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﻴﻜﺮ و ﻣﺤﻴﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد«. »ﻧﻤﺎي دوري ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ«. (1ﻧﻤﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ) -(American Shotﻧﻤﺎي دور ﻣﺘﻮﺳﻂ )(Medium Long Shot
 (2ﻧﻤﺎي دور ) – (Long Shotﻧﻤﺎي دور ﻣﺘﻮﺳﻂ )(Medium Long Shot
 (3ﻧﻤﺎي دور ) – (Long Shotﻧﻤﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور )(Extreme Long Shot
 (4ﻧﻤﺎي دور ﻣﺘﻮﺳﻂ ) - (Medium Long Shotﻧﻤﺎي دور )(Long Shot
 -113ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻛﺪام ﻣﻮارد اﺳﺖ؟
 (1ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻫﻮﻳﺖ
 (2ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
 (3ﺗﺮدﻳﺪ و ﺑﻲﻫﺪﻓﻲ
 (4ﺗﻜﺜﺮ و ﻗﺴﺎوت
 -114ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪي ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
 (1ﻳﺘﻴﻤﻲ در ﺧﺎﻧﻪي ﭼﺎﺋﻮ

 (2ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻔﺮح ﻣﻦ

 (3داﻳﺮهي ﮔﭽﻲ

 (4ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮو ﺷﺪ

 -115ﻛﺪامﻳﻚ از ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن زﻳﺮ ﺟﺰء ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن اﺑﺰورد )ﻋﺒﺚﻧﻤﺎ( ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؟
 (1ژان ژﻧﻪ

 (2ادوارد آﻟﺒﻲ

 (3ﮔﻮﻧﺘﺮ ﮔﺮاس

 -116ﻧﺎم ﭘﺮدهي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1اﺻﻠﻲ
 (2اﺑﺮي
 (3ﻣﻴﺎﻧﻲ
 (4واﮔﻨﺮي
 -117ﻃﺮح روﺑﻪرو ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮگ
 (2ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻧﻘﺶ
 (3ﺗﻤﺎرض و دردﻣﻨﺪي
 (4ﻣﺮگ ﻣﺆﻟﻒ
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ﺻﻔﺤﻪي23 :

 -118ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎرهي ﻓﺮمﻫﺎي ﻓﻴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﻓﺮم ﺗﺪاﻋﻲﮔﺮ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻓﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺟﺰاي ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ ،ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖﻫـﺎ ،ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ،ﻋﻮاﻃـﻒ و ﻛﻴﻔﻴـﺖﻫـﺎي
اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
 (2در ﻓﺮم ﺧﻄﺎﺑﻪاي ،اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ.
 (3در ﻓﺮم اﻧﺘﺰاﻋﻲ ،ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﻓﻴﻠﻢ را ﻓﻘﻂ ﺣﻮل وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﻧﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻫﺪ.
 (4در ﻓﺮم ﻣﻘﻮﻟﻪاي ،ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.
 -119ﻛﺪامﻳﻚ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻠﻮﺗﻮس ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1اﺧﺘﺮاع ﺑﺎزي درﺑﺎري
 (2ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
 (3اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺧﻂ ﻣﻮازي داﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺖﭘﺮدازي ﻗﻮي
 (4اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮي و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ
 -120در ﻛﺪامﻳﻚ از ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي زﻳﺮ از ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺳﺘﻌﺎري ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﻧﻮﺳﻔﺮاﺗﻮ

 (3ﻣﺘﺮوﭘﻠﻴﺲ

 (2ﭼﺮخ

 (4ﭘﻠﻪﻫﺎي ﻋﻘﺒﻲ

ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ

 -121ﺳﺎز »دوﻧﻠﻲ« ﺑﺎ ﻛﺪامﻳﻚ از ﺳﺎزﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ؟
 (1ﻓﻠﻮت ﺑﺎس

 (3ﻛﻼرﻳﻨﺖ

 (2ﻛﺮآﻧﮕﻠﻪ

 (4ﭘﻦﻓﻠﻮت

 -122ﻣﺪي ﻛﻪ از ﻧﺖ »ﻣﻲﺑﻤﻞ« ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و داراي ﭼﻬﺎر ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻤﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
 (1ﻓﺮﻳﮋﻳﻦ

 (3ﻟﻴﺪﻳﻦ

 (2ﻣﻴﻜﺴﻮﻟﻴﺪﻳﻦ

 (4دورﻳﻦ

 -123ﻛﺪامﻳﻚ از ﻓﻮاﺻﻞ زﻳﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻨﺴﻮﻧﺎﻧﺖ و ﮔﺎﻫﻲ دﻳﺴﻮﻧﺎﻧﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ

 (3ﺳﻮم ﻛﻮﭼﻚ

 (2ﭘﻨﺠﻢ درﺳﺖ

 (4ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻮﭼﻚ

» -124ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن«» ،ﺑﺨﺘﻴﺎري« و »ﻣﺆاﻟﻒ« در ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (1ﺳﻪﮔﺎه

 (3ﻧﻮا

 (2ﺷﻮر

 (4ﻫﻤﺎﻳﻮن

 -125در دﺳﺘﮕﺎه »ﭼﻬﺎرﮔﺎه« ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻣﻴﺎن ﻛﺪام درﺟﺎت از ﻳﻚ ﭘﺮده ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ؟
 (1اول و دوم – ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ

 (2اول و دوم – ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ

 (3دوم و ﺳﻮم – ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ

 (4دوم و ﺳﻮم – ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ

 -126رِﻧﮓﻫﺎي »ﺣﺮﺑﻲ« و »ﻳﻚﭼﻮﺑﻪ« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﺳﻪﮔﺎه

 (2ﺷﻮر

 (3ﻫﻤﺎﻳﻮن
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ﺻﻔﺤﻪي24 :

 -127ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ در آن ،ﺳﻴﻢِ ﺳﺎزِ زﻫﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي و ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺸﻴﺪه و رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻒ ﺳﺎز ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ،ﭼـﻪ ﻧـﺎم
دارد؟
 (1ﻛُﻞﻟﻨﻴﻮ

 (2ﭘﻴﺘﺰﻳﻜﺎﺗﻮي ﺑﺎرﺗﻮك

 (3ژُﺗﻪ

 (4ﺳﺎﻟﺘﺎﺗﻮ

 -128ﻛﺪام ﻣﻮرد ،ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﺻﺪادﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﺴﻮﻓﻮن ﺗﻨﻮر اﺳﺖ؟
 (1ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

 (2دوم ﺑﺰرگ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

 (3ﻧﻬﻢ ﺑﺰرگ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

 (4ﺷﺸﻢ ﺑﺰرگ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

 -129ﺳﺎﻛﺴﻮﻓﻮن ﺑﺎرﻳﺘﻮن ﺑﺮاي ﻫﻢﺻﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻢ وﻳﻮﻟﻨﺴﻞ ،ﻛﺪام ﻧﺖ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
» (1ر دﻳﺰ« زﻳﺮ ﭘﻨﺞ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ »ﺳﻞ«

 (2ﻧﺖ »دو« زﻳﺮ ﭘﻨﺞ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ »ﺳﻞ«

» (3ﻣﻲﺑﻤﻞ« روي ﺧﻂ اول ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ »ﺳﻞ«

 (4ﻧﺖ »ﻻ« زﻳﺮ ﭘﻨﺞ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ »ﺳﻞ«

 -130در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻈﺮي ،ﻧﺖﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻼرﻳﻨﺖ آﻟﺘﻮ »ﻓﺎ« را ﺑﺎ ﻛﺪام ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺻﺪادﻫﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﻛﻠﻴﺪ »دو«ي ﺧﻂ ﭼﻬﺎرم

 (2ﻛﻠﻴﺪ »ﻓﺎ«ي ﺧﻂ ﺳﻮم

 (3ﻛﻠﻴﺪ »دو«ي ﺧﻂ دوم

 (4ﻛﻠﻴﺪ »ﻓﺎ«ي ﺧﻂ ﭼﻬﺎرم

 -131ﻛﺪامﻳﻚ از ﺳﺎزﻫﺎي زﻳﺮ دﺳﺘﺎنﺑﻨﺪي ﻧﺪارﻧﺪ؟
 (1ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ – رﺑﺎب

 (3ﻗﻴﭽﻚ – ﺗﻨﺒﻮر

 (2ﻋﻮد – ﻗﻴﭽﻚ

 (4ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ – ﺗﻨﺒﻮر

 -132ﻛﻮكﻫﺎي »دو ،ﺳﻞ ،ﻻﻛﺮن ،ﻓﺎ« و »دو ،ﻓﺎ ،دو ،دو« در ﺗﺎر و ﺳﻪﺗﺎر ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ آواز زﻳﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﺳﻪﮔﺎه ﻻﻛﺮن – اﻓﺸﺎري دو

 (2ﭼﻬﺎرﮔﺎه دو – اﻓﺸﺎري دو

 (3ﺳﻪﮔﺎه ﻻﻛﺮن – ﻧﻮاي دو

 (4ﭼﻬﺎرﮔﺎه دو – ﻧﻮاي دو

 -133ﻛﺪام ﻗﻄﻌﻪ از ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت »اﻳﮕﻮر اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﻜﻲ« ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﻋﺮوﺳﻲ )(Les Noces

 (2رگﺗﺎﻳﻢ ﺑﺮاي  11ﺳﺎز

 (3ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻫﺎي زﻫﻲ ،ﻛﻮﺑﻪاي و ﭼﻠﺴﺘﺎ

 (3داﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎز

» -134زرﻳﺎب« ﻣﻮﺳﻴﻘﻲدان ﻛﺪام دورهي ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 (1ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ

 (2ﻋﺒﺎﺳﻲ

 (3ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
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ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ
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 -135در واروﻧﻪي دوم آﻛﻮرد ﻫﻔﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي درﺟﻪي ﺷﺸﻢ ﻣﺪ »ﻟﻮﻛﺮﻳﻦ ﻓﺎدﻳﺰ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻛﺪام ﻧﺖ در ﺑﺎس ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؟
 (1ﻻ

 (3ﻓﺎدﻳﺰ

 (2ر

 (4دو

 -136در ﺧﺎﺗﻤﻪي ﻳﻚ ﻛﺎداﻧﺲ اﺗﻨﺘﻴﻚ ﻛﺎﻣﻞ ،درﮔﺎم »ﻻ ﻣﺎژور« ﻛﺪام دو ﻧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎس ﺑﻪ ﻳﻚدﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (1ﻻ ﺑﻪ ﻣﻲ

 (3ﻻ ﺑﻪ ر

 (2ر ﺑﻪ ﻻ

 (4ﻣﻲ ﺑﻪ ﻻ

 -137ﻛﺪام ﺗﺮﻳﺎد »ﻣﺎژور« اﺳﺖ؟
 (1ﺳﻞ ،ﺳﻲ ،ردﻳﺰ

 (3ردﻳﺰ ،ﻓﺎدﻳﺰ ،ﻻ

 (2ﺳﻲ ،ردﻳﺰ ،ﻓﺎدﻳﺰ

 (4ﻓﺎدﻳﺰ ،ﻻ ،دودﻳﺰ

 -138آﻛﻮرد ﺳﻪﺻﺪاﻳﻲ روي درﺟﻪي ﺳﻮم »ﺳﻞدﻳﺰ« ﻣﻴﻨﻮر آﻧﺘﻴﻚ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1ﻣﻴﻨﻮر

 (3ﻣﺎژور

 (2ﻛﺎﺳﺘﻪ

 (4اﻓﺰوده

 -139ﻛﺪامﻳﻚ از ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﺑﺎﮔﺎﺗﻞ

 (3ﺑﺎﻻد

 (2ﻓﻮگ

 (4اﺗﻮد

 -140ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟
»ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ«.
 (1اﻳﻤﻴﺘﺎﺳﻴﻮن

 (3ﻓﻮﮔﺘّﺎ

 (2ﻛﺎﻧﻦ

 (4ﻓﻮﮔﺎﺗﻮ

ﺧﻮاص ﻣﻮاد

 -141در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪهي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ از ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1ﺳﻲ .اف .ﺳﻲ

 (3ﮔﺎز ﻣﺘﺎن

 (2آزﺑﺴﺖ

 (4ﺳﻴﻠﻴﺲ

 -142ﻻي در ﻛﺪام ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ؟
 (1اﺷﺒﺎع

 (2ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ

 (3ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع

 (4ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع

 -143ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ

 (2ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ

 (3ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮى و ارﺗﺠﺎﻋﻰ

 (4ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و ﻛﺸﺸﻲ زﻳﺎد

forum.konkur.in

www.konkur.in

ﻫﻨﺮ

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

ﺻﻔﺤﻪي26 :

 -144ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1اﺳﻴﺪ ،ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺗﻮرﻧﺴﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻲآورد.
 (2اﺳﻴﺪ ،ﻣﺎدهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن دارد.
 pH (3اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻗﺪرت آنﻫﺎﺳﺖ.
 (4ﻫﺮ ﭼﻪ  pHﻛﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
 -145از ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺲ و رﻧﮓ روﻏﻨﻲ ﭼﻪ رﻧﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ؟
 (1ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮب

 (3ﺿﺪ اﺳﻴﺪ

 (2ﻻﺟﻮرد

 (4ﺳﻔﻴﺪآب ﺷﻴﺦ

 -146ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﺪن اﻟﻴﺎف در ﺳﻄﺢ ﭘﺎرﭼﻪ )ﭘﻴﻠﻴﻨﮓ( از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺪام اﻟﻴﺎف زﻳﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﻧﺎﻳﻠﻮن

 (3ﭘﻠﻲاﺳﺘﺮ

 (2اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ

 (4وﻳﺴﻜﻮز رﻳﻮن

 -147ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻴﺎف ﻛﺘﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ

 (2اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ

 (3ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﻛﻢ

 (4ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد

 -148ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﭼﺪن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ ﭼﺪنﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ اﺳﺖ.
 (2ﭼﺪنﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه از آﻟﻴﺎژﻫﺎي آﻫﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﺳﺎدهي ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3ﭼﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ﺧﺎم ،اﺑﺘﺪا ﺧﻤﻴﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﮔﺮﻣﺎي  1150ﺗﺎ  1300درﺟﻪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ذوب ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﺟﻨﺲ ﭼﺪن ﺳﺨﺖ و ﺗﺮد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺴﻔﺮ آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 -149ﺟﻨﺲ ﻻﻳﻪي ﺿﺪ ﺧﺮاش در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻋﻜﺎﺳﻲ از ﭼﻪ ﻣﺎدهاي اﺳﺖ؟
 (1ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ

 (3ﻛﺎزﺋﻴﻦ

 (2ژﻻﺗﻴﻦ

 (4ﻓﻨﻮل

 -150در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﭼﻮبﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺰء ﺳﺨﺖﭼﻮبﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﻛﺎج

 (3ﺑﻠﻮط

 (2ﮔﺮدو

 (4ﭼﻨﺎر

 -151اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺸﻪ از روشﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭼﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺪام ﻋﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐزا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﺣﺸﺮات

 (3آﺗﺶﺳﻮزي

 (2ﻗﺎرچﻫﺎ

 -152ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺎﻟﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2داراي ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  10ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ.
 (4در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ.
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 (4اﺳﻴﺪﻫﺎ

www.konkur.in

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  24ﺧﺮداد ﻫﻨﺮ
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ﺻﻔﺤﻪي27 :

 -153در اﺑﺰار آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭼﺎپ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻮﻋﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻛﺎﻏﺬ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 (1ﮔﻮادرات

 (3روﺗﺎﺗﻴﻮ

 (2ﻧﺎوداﻧﻲ

 (4اﺷﭙﻮن

 -154در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ،اﺻﻄﻼح ﭘﺸﺖ زدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
 (1ﭼﺎپ دو ﻃﺮف ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ
 (2اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﺖ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 (3اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻲرﻧﮓ ،ورﻧﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭼﺎپ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻛﺎﻏﺬ
 (4ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﻛﺎﻏﺬ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪن ﻣﺮﻛﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
 -155ﺑﺮاي ﺟﻼدﻫﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺻﻤﻎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺎﺷﻲ رﻧﮓ و روﻏﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﻪ ﻣﻮادي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1ﻣﺎﺳﺘﻴﻚ -ﻛﻮﭘﺎل

 (2ﻣﺎﺳﺘﻴﻚ -ورﻧﻲ داﻣﺎر

 (3ﻣﺎﺳﺘﻴﻚ -آب ﻣﻘﻄﺮ

 (4ورﻧﻲ داﻣﺎر -ﻛﻮﭘﺎل

 -156ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻘﻲ از »ﻛﺮاﻳﻮن« اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ؟
 (1ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺣﺪ واﺳﻄﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺘﻞ و ﻣﺪاد رﻧﮕﻲ داﻧﺴﺖ.
 (2ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه )ﻣﺎﺳﻚ( ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﻛﺎﻏﺬ در ﻧﻘﺎﺷﻲ اﺳﺖ.
 (3از ﺟﻮﻫﺮﻫﺎي رﻧﮕﻲ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ »آﺑﺮﻧﮓ ﻣﺎﻳﻊ« اﺳﺖ.
 (4ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺛﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 -157اﺻﻄﻼح »ﭘﺮه وارو« در ﻛﺪام ﺷﺎﺧﻪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؟
 (1ﺧﺎﺗﻢﻛﺎري

 (3ﺧﺮاﻃﻲ

 (2ﻣﻨﺒﺖﻛﺎري

 (4ﮔﺮهﭼﻴﻨﻲ

 -158راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺧﺮاﻃﻲ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ

 (3ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ

 (2ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ

 (4ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ

 -159ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎرواﻧﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﻮادي ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1ﺳﻮدا ،آﻫﻚ

 (2اﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ،ﻓﺴﻔﺎت

 (3آﻫﻚ ،ﻓﺴﻔﺎت

 (4ﺷﻮره ،ﺳﻮدا

 -160از ﻛﺪامﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺣﺸﺮات )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ( در ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1ﭘﺎراﻟﻮﻳﻴﺪ

 (2ﺗﺘﺮاﻟﻴﻦ

 (3اُﻛﺴﻲ ﻻﻣﻮن
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 (4اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ
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----------------------------------------------

--------------------------------------------- -29ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -12ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

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

--------------------------------------------- -30ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

 -13ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

درك ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ
 -31ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

 -14ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -32ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -15ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -16ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

)ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر(95 -

 -21ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

 -10ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

--------------------------------------------- -33ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

forum.konkur.in

)ﺳﺮاﺳﺮي(95 -

www.konkur.in

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ
ﭘﺮوژهي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -آزﻣﻮن  1ﺷﻬﺮﻳﻮر

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  24ﺧﺮداد ﻫﻨﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻨﺮ

 -34ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

ﺻﻔﺤﻪي29 :

ﺻﻔﺤﻪي29 :

 -50ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -51ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

 -35ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -52ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -36ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -53ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -37ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -54ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -38ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

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

--------------------------------------------- -55ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

 -39ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

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

)ﺳﺮاﺳﺮي(95 -

--------------------------------------------- -56ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

 -40ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -57ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

 -41ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -58ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

 -42ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

------------------------------------------------------------------------------------------ -59ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1
 -43ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -60ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1
 -44ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

)ﺳﺮاﺳﺮي(95 -

--------------------------------------------- -45ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

 -61ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

--------------------------------------------- -46ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -62ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

--------------------------------------------- -47ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -63ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

)ﺳﺮاﺳﺮي(94 -

--------------------------------------------- -64ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

 -48ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

--------------------------------------------- -49ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻨﻲ

--------------------------------------------- -65ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3
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ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ
ﭘﺮوژهي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -آزﻣﻮن  1ﺷﻬﺮﻳﻮر

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  24ﺧﺮداد ﻫﻨﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻨﺮ

 -66ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

ﺻﻔﺤﻪي30 :

ﺻﻔﺤﻪي30 :

 -83ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

--------------------------------------------- -67ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

--------------------------------------------- -84ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

--------------------------------------------- -68ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -85ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

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

 -69ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

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

 -70ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

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

 -87ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

 -71ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

 -88ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

 -72ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -73ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -89ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

--------------------------------------------- -74ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

 -86ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

)ﺳﺮاﺳﺮي(95 -

--------------------------------------------- -75ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

 -90ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -91ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

--------------------------------------------- -92ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -76ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

 -93ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

 -77ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -94ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

 -78ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -79ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

)ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر(96 -

--------------------------------------------- -95ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -80ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

---------------------------------------------- -96ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﺗﺠﺴﻤﻲ

 -97ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

 -81ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

--------------------------------------------- -82ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

)ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر(96 -

--------------------------------------------- -98ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4
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ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ
ﭘﺮوژهي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -آزﻣﻮن  1ﺷﻬﺮﻳﻮر

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  24ﺧﺮداد ﻫﻨﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻨﺮ

 -99ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

ﺻﻔﺤﻪي31 :

ﺻﻔﺤﻪي31 :

 -115ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

---------------------------------------------- -100ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -116ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

)ﺳﺮاﺳﺮي(96 -

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

ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ

 -117ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2
 -101ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

------------------------------------------------------------------------------------------ -118ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2
 -102ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

)ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر(96-
----------------------------------------------

--------------------------------------------- -119ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3
 -103ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

------------------------------------------------------------------------------------------ -120ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2
 -104ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

 -121ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

 -105ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -122ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

 -106ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

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

--------------------------------------------- -123ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

 -107ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -124ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

 -108ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -125ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

 -109ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -126ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

 -110ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -127ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

 -111ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -128ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

 -112ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

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

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

)ﺳﺮاﺳﺮي(96 -

--------------------------------------------- -129ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

 -113ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

 -114ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ

)ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر(95 -

--------------------------------------------- -130ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3
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ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ
ﭘﺮوژهي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -آزﻣﻮن  1ﺷﻬﺮﻳﻮر

آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  24ﺧﺮداد ﻫﻨﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻨﺮ

 -131ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

 -146ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -132ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

--------------------------------------------- -147ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -133ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

--------------------------------------------- -148ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

--------------------------------------------- -134ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

--------------------------------------------- -149ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

--------------------------------------------- -135ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

--------------------------------------------- -150ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

--------------------------------------------- -136ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

--------------------------------------------- -151ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

--------------------------------------------- -137ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

--------------------------------------------- -152ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

--------------------------------------------- -138ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

ﺻﻔﺤﻪي32 :

ﺻﻔﺤﻪي32 :

)ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر(94 -

--------------------------------------------- -139ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

--------------------------------------------- -153ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

--------------------------------------------- -154ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

)ﺳﺮاﺳﺮي(96 -

------------------------------------------------------------------------------------------ -140ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1
 -155ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1
ﺧﻮاص ﻣﻮاد

--------------------------------------------- -156ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

 -141ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

--------------------------------------------- -142ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

)ﺳﺮاﺳﺮي(96 -

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

 -157ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

--------------------------------------------- -158ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

 -143ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

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

--------------------------------------------- -159ﮔﺰﻳﻨﻪي»«1

 -144ﮔﺰﻳﻨﻪي»«4

--------------------------------------------- -145ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3

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

--------------------------------------------- -160ﮔﺰﻳﻨﻪي»«3
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آزمون غيرحضوري  42خرداد هنر

پاسخ سوالهاي تستي
پروژهيتابستان-آزمون1شهريور


اختصاصي هنر

صفحهي1:


صفحهي1:


نوع تركیهبندي عناصر تصويري حركت اسهها و شیوهي كمانگیري ارابهرانهدا در

درك عمومي هنر

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

(مینا دامغانیان)

- 1گزينهي«»2

بیانگر رابطهي دو تمدن و تأيیر و تأيراتي است كه از يكديگر گرفتهاند.

(سیر هنر در تاریخ  ،1صفحههای  28و )28

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

معابد هند عموماً به پرستش دو ايزد (ويشنو و شیوا) و تجلیات آنها اختصاص دارند.
نماي خارجي اين معابدد چندان مملدو از تنددي

خددايان تصداويري (بده صدورت

(احمد رضایی)

 3گ-زينهي«»2

نقشبرجسته پیكرتراشي و نقاشي) شرح حال زندگي خدايان و جانوران اسدايیري

(منابع آزاد -سبکهای هنری)

است كه اين معابد را به تندي هاي عظیم و پیچیدهاي تبديل كدردهاندد .بده بیدان

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

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

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

خاجوراهو ديده ميشود .معموالً فضاي داخلي معابد اندك است و بیشترين تأكید بر

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

جزئیات خارجي است.

عنوان «خودكاريِ روانديِ نداب» يدرح شدد .سدس

گزينهي « :»1اولین نمونههاي معماري بودايي استوپاها بودند .استوپا از يك پشتهي
نیمكروي محكم و توپر ساخته ميشد و محل نگهداري اشیا به يادگار ماندده از بدودا
بوده است .بسیاري از اين بناهاي يادبود در دورهي حكومت آشوكا ساخته شدهاندد و
يي مرور زمان در ابعاد بزرگتر بنا شده و به عنوان سبك معماري خاص بودايي مورد
توجه قرار گرفتهاند .استوپاي بزرگ سانچي نمونهاي از اين نوع معماري است.
گزينهي « :»2معبد گالتداجي كده ملقده بده جدواهر جیسدور اسدت در فاصدلهي 1۱
كیلومتري جايسور راجستان قرار دارد .اين معبد همچندین معبدد میمدونهدا نامیدده
ميشود كه دلیل آن تعداد بسیار زياد میمونهايي اسدت كده در آن سداكن هسدتند.
معبد اصلي با سنگ صورتي ساخته شده است و سقفهاي گرد ستونهداي حكداكي

توسد «اكسسرسیونیسدتهداي

انتزاعي» گسترشي بیشتر يافت.
گزينهي «« :»1خوشنما ( »)Picturesqueدر سخن بهمعناي آن چیزي اسدت كده
درخور نقاشي كردن باشد .ولي بهعنوان يدك نظريده در اواخدر سددهي هجددهم در
انگلستان مصطلح شد .بر يبق اين نظريه زمختي و بينظمي صور صخرهها ويرانهها
و چشماندازهاي بكر بر جایبهي نقاشي منظره ميافزايند و بدان كیفیتي تكاندهندده
و خیالانگیز ميدهند .هواداران اين نظريه آيار منظرهنگاراني چدون «كلدود لدورِن» و
«سالوادور روزا» را مثال ميآورند .وجه «خوشنما» و غريه در منظدرهنگداري اواخدر
سدهي هجدهم يكي از عوامل مؤير در شكلگیري و رشد نقاشي رمانتیك بود.

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

گزينهي « :»2جذابیت هويت ملي سبه سوق يدافتن هنرمنددان رمدانتيسیسدم بده

ميدهند.

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

گزينهي « :»3بناي زيباي تاج محل كه در شهر آگرا واقع است مقبرهي ممتاز محل

«اگزوتیسم» (شگفتگرايي) نامیده ميشود .شگفت گرايي با فريبندگي مضمونهداي

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

نامأنوس بديع و پررمز و راز نزد رمانتيسیسم داشت.

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

گزينهي «« :»3اوريِانتالیسم» (شرقيسازي) عنواني است كده بده شدماري از نقاشدان

عمیق هنر معماري ايراني بر معماري بومي هند حكايت ميكند.

آكادمیددك سدددهي نددوزدهم دادهانددد .اينددان بنددابر سددلیقهي بدداب روز موعددوعهدداي

--------------------------------------------- 2گ-زينهي«»2

(سیر هنر در تاریخ  ،1صفحهی )55

(سراسری)49 -

شرقيمآب (مثالً ساليین زنان حرمسدرا بازارهدا و غیدره) را بدا برداشدتي رمانتیدك
تصوير ميكردند .برخي نیز از صحنههاي زندگي واقعي اعراب و تركان عثمداني مايده
ميگرفتند و آن را به يرزي غريه و افسانهاي نشان ميدادند.
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پاسخ سوالهاي تستي
پروژهيتابستان-آزمون1شهريور


 4گ-زينهي«»4

آزمون غيرحضوري  42خرداد هنر
اختصاصي هنر

(علیرضا آزاد)

صفحهي2:


صفحهي2:


لئوناردو كه دلبستهي زيبايي ملكوتي بود – غالبداً بده موعدوعات نفسداني و ناسدوتي
ميپرداخت( .دايرةالمعارف هنر پاكباز)

(تاریخ هنر ایران ،صفحههای  28و )28
در دورهي سلجوقي هنرمند با آوردن درخت مقددس زنددگي تداكهداي پیچدان نخدل
خوشنويسي و هیكلهاي نرم و لطیف جانوران و صورتهاي متین انسداني ندوعي وحددت

---------------------------------------------(احمد رضایی)

 6گ-زينهي«»1

(منابع آزاد -سبکهای هنری)

موعوعي با بافت پارچه پديد آورد.

«دكونینگ» يكي از برجستهترين نقاشدان رندگپدرداز در جندبش «اكسسرسیونیسدم

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

انتزاعددي» بددهشددمار مدديرود .در رُتددردام هنددر آموخددت .تحددت تددأيیر «دِ اسددتیل» و
 5گ-زينهي«»3

(مینا دامغانیان)

اكسسرسیونیستهاي بلژيكي قرار گرفدت .بده آمريكدا سدفر كدرد و يدرحهدايي بدراي

(منابع آزاد -هنر رنسانس)

«ادارهي پیشرفتِ كار» اجرا كرد .مدتي نیز دستیار «فرنان لژه» بود .سس

كار «بوتیچلي» به سبه نوآوريهاي شاعرانهاش در تركیدهبنددي بديبدديل بدود .او

نیويددوركي «اكسسرسیونیسددم انتزاعددي» پیوسددت .نقاشددي دكونینددگ در سوررئالیسددم

حركتها را با خطوط مرزي مجسم ميكرد و چنین مينمود كه يرح خطدي مدوزون

«گوركي» ريشه دارد .او غالباً از اشارهي آشكار به واقعیت [كه ممكن اسدت سدرآغاز

در كارش بیش از ژرفاي فضايي اهمیت دارد .پیكرهاي لطیف و چهرههاي معصوم در
نقاشي هايش معرف نوع خاصي از زيبايي معندوي بودندد .او شداعرترين نقداش دوران
رنسان

به شمار ميآيد كه ظرافت تغزلدي هندرش بدا نیدروي خطدي پويدا و قددرت

نمايشي استثنايي آمیخته است.

بده گدروه

كار باشد و يا در جريان اجراي كار پیش آيد] بهره ميگیرد .سلسلهي پردههدايش بدا
عنوان «زنان» نخستین نشانه ي «پیكرنمايي جديد» در مكتده نیويدورك بدود .او بدا
انگارهها و اسلوب خشن خود هیجان عمومي را برانگیخت .پ

از يك دورهي نقاشدي

از مناظر به مضمون زن بازگشت .اين بار قلمزني شدالقي و شدكلهداي شدعلهآسدا را
بهكار گرفت.

گزينهي « :»1عظمت «پوسن» در كمالجويي پیگیري مسدايل هندري و اجتنداب از
كامیابيهاي سهل و ساده نهفته است .آنچه را كه پوسن با انديشهي بسیار و پد

از

آزمودن الگوهاي فراوان به عنوان «نقاشي تاريخي» پیش نهاد محصدول عقالنیدت او
در انطباق ساختار صوري با مضمون بود .او حتي موعوعات اسايیري را چون بخشدي
از زندگي واقعي و از ديد يك انسان معاصر به تصوير ميكشید.

--------------------------------------------- 7گ-زينهي«»3

(ارغوان عبدالملکی)

(طراحی نقوش سنتی ،صفحهی )11
درخت مقدس و غنچههاي كوچك و بزرگ از ابداعات هنرمندان زيويه هستند .در جدول
صفحهي  1۱كتاب يراحي نقوش سنتي ميتوانیدد ويژگديهداي نقدوش سدنتي مندايق

گزينهي «« :»2تیسین» براي تكمیل يدرح زيررنگدي كده غالبد ًا روي بدوم زبدر اجدرا
ميكرد اليههاي متعددي از لعابرنگ روغني به كار ميبرد .بدين يريق نه فق بده

مختلف ايران را در دورهي پیشتاريخي مشاهده كنید.

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

عمق رنگي و بافت غني دست مييافت بلكه از رنگ چون وسیلهاي براي سازماندهي

 8گ-زينهي«»1

شكلها سود ميجست .او نه فق در بازنمايي موعوعهاي اسايیري و مذهبي بلكده

(سیر هنر در تاریخ  ،1صفحهی )111

در چهرهنگاري نیز دستي توانا داشت .برخي از حدود پنجاه تكچهرهي بر جاي مانده

در معماري مساجد سوريه بدنهي اكثر مساجد از سنگ ساخته شدده پوشدش سدقفهدا

از او نخستین نمونههاي چهرهنگاري روانشناختي به شمار ميآيند.

عموماً شیرواني است و قوسهاي نیمگرد و رواقهاي حول آن از سبك كلیساهاي بیدزان

گزينهي «« :»1كُرِدجو» استاد نورپردازي نمايشي و سايهروشنكاريهاي لطیدف بدود

الهام گرفته است .اين مساجد از نقشهي قلعههاي نظامي الگدو گرفتده و مملدو از تزئیندات

كه در پرداخت رنگسايههاي ندرم روي پوسدت بده اسدتادي رسدید .او – بدر خدالف

گچبري موزايیك و نقاشي ديواري است.

forum.konkur.in

(علیرضا آزاد)
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 9گ-زينهي«»1

صفحهي3:


اختصاصي هنر

(مینا دامغانیان)

صفحهي3:


ظروف شفاف و منقوش به رنگ آبي كبالت ظروف آبدي و سدفید نامیدده مديشدوند.
(كارگاه صنايع دستي -سفالگري صفحهي )11

(سیر هنر در تاریخ  ،1صفحهی )118
در دورهي «چینگ» (سدهي  11تا  2۱مدیالدي) زمیندهي تجدارت و تبدادل فرهنگدي و
صادرات به اروپا با مهمترين دوران تأيیرگذاري بر سبك روكوكو مطابقت دارد .مهدمتدرين

---------------------------------------------(ارغوان عبدالملکی)

- 11گزينهي«»1

تحول نقاشي در اين دوران تأكید بر عربههاي قلممو و حذف فضاهاي مهآلود در نقاشدي

(منابع آزاد -هنر پیشاتاریخی جهان)

است كه شاهد آياري با وعوح بیشتر هستیم و در اين آيار بیشترين تأكید بر پیشزمینه

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

و كادر افقي به جاي كادرهاي عمودي سابق ميباشد.

ميشد .يكسان بودن آن با خدايان معروف مثل تسحوب يوفان  -خدا نزد هیتيهدا آغداز

گزينهي « :»2دوران «مینگ» شامل سدههاي چهاردهم تا هفددهم دوران شدكلگیدري

ميشود كه صاعقهاي در دست دارد و روي گاو نر ايستاده است .سدر گداو ندر كده نیدروي

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

حیاتي در آن است به مفهوم قرباني و مرگ اسدت .در دورهي نوسدنگي در چتدلهیدوك

پیشدین تمايدل بده تزئیندات چینديسدازي (وسدايل زنددگي و مبلمدان) شدكلگیدري

تصوير گاو بسیار مورد توجه بوده است .در اين محل بر روي ديوار يك «معبد» سر گداو را

منظرهپردازي آبي و سبز و حضور هنرمندان زن در امسراتوري چین است.

با گل شكل داده و به صورت برجسته تصوير كردهاند .ولي به جاي شاخ آن از شاخ يبیعي

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

استفاده شده است .بر روي خود ديوارها يك صورت بزرگ از گاو كه بده صدورت برجسدته

در دورهي هیان با ايجاد مدارس اشرافي شكلگیدري ادبیدات ژاپدن داسدتان بلندد

تمام سطح ديوار را اشغال كرده است نیز ديده ميشود.

يوماري گِنجي همراه با نقاشديهداي تصدويري روايتدي تزئیندي ژاپندي بدا ندوعي
يكسانسازي زمینه و پ زمینه و ساخت تاالر ققنوس به دلیل شباهت بده پرنددهي

---------------------------------------------(احمد رضایی)

- 12گزينهي«»4

بزرگي در حال پرواز پديد آمد.
گزينهي « :»1از دورهي سلسلههاي میانه (كالسیك) چین نمونههاي زيادي به دست آمده
است .از جمله :آيار نوشتاري يومارهاي امسراتوري معابد باشكوه چوبي همراه با نقاشي و
ديوارنگاري پیكرههاي مفرغي بناهاي آجري هفت يبقه موسوم به پداگودا پیكدرههداي
غاري بزرگ و پیكرههاي صخرهاي تندي هاي گلي رنگ شده به ويژه اسه تصاوير بودا

گزينهي «« :»1پاسیون»
گزينهي «« :»3اپرا بوفا»
گزينهي «« :»1سوناتا داكیهزا»

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

در بهشت و منظرههاي تكرنگ بر ابريشم.

---------------------------------------------- 11گزينهي«»1

(موسیقی  -شناخت سازهای ارکستر سمفونیک  ،8صفحهی )82

(سراسری)41 -

(ارغوان عبدالملکی)

- 13گزينهي«»2

(منابع آزاد -هنر پیشاتاریخی جهان)

(صنایع دستی)

خاستگاه فرهنگ حلف تاكنون به درستي مشخص نشده است .ارتفاعات شمالغرب و غرب

گمبرون ظروف سفید رنگ متراكم و نیمهشفاف هسدتند كده توسد كمسداني هندد

عراق و بخشهاي شرقي سوريه را به احتمال زياد ميتوان يكي از مراكدز عمددهي تكدوين

شرقي به شهرت رسیدند.

دورهي حلف در بینالنهرين محسوب نمود .پ

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

دورهي حلف دامنهي نفوی خدود را گسدترش داده از سداير قسدمتهداي بدینالنهدرين و

دارد.

بخشهاي جنوبغربي و جنوب ايران نیز متاير گرديده است.

forum.konkur.in

از دورهي تكويني عالوه بر اينكه فرهنگ
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صفحهي4:


اختصاصي هنر

صفحهي4:


معماري در دورهي حلف به صورت ساختارهايي بدا پدالن گدرد چیندهاي و پدي سدنگي و

بر آن عناصر ديگري مانند بهكارگیري جداول و نوعي رنگآمیزي مدوزون و اسدتفاده

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

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

تولوسها اجاقهايي نیز شناسايي شده است.

شیراز مشاهده ميشود( .كارگاه نگارگري صفحهي )11

---------------------------------------------(علیرضا آزاد)

- 14گزينهي«»3

(سیر هنر در تاریخ  ،1صفحهی  81و تاریخ هنر ایران ،صفحهی )98

---------------------------------------------(مینا دامغانیان)

- 17گزينهي«»4

(سیر هنر در تاریخ  ،8صفحههای  81و  88و تاریخ هنر جهان ،صفحههای  91و )91

در نقشبرجستهي بیستون دو نقشبرجستهي فرمان داريوش شاه و صحنهي تسدلیم

ويژگي مشترك تندي

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

شیوهي هنري «هلني» هستند؛ بنابراين ويژگديهداي سدنت هلندي دربدارهي آن دو

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

صدق ميكند .در هنر دورهي هلني شباهتهاي فردي اهمیتي بدهسدزا مدييابدد؛ در

---------------------------------------------- 15گزينهي«»4

(نوید میرصادقی)

ماسولوس و پیكرهي دموستن

آن است كه هر دو مربوط به

عین حال تأكید به كمال زيبايي جسماني حفظ ميشود و اسلوب پرداختن به جامده
و چینهاي پارچه به صورت پیچیدهتري نمايان ميگردد.
گزينههاي « »1و « »3مربوط به دورهي كالسیك هنر يونان است.

(آشنایی با بناهای تاریخی ،صفحههای  12و )14
دومین مسجد شبستاني متعلق بده قدرن دوم هجدري قمدري را تاريخاندهي دامغدان
ميدانند كه نقشهاي مستطیل شكل با حیاط مركزي و شبسدتاني در جهدت قبلده و
رواقهايي در ايراف دارد .با توجه به بررسيهايي كه در ايراف اين مسجد به عمدل
آمد و با پیدا شدن بقاياي كاخي از دورهي ساساني بعضي معتقدند كه اين مسجد بر

گزينهي « »1مربوط به هنر دورهي كهن يونان است كده در پیكدرهي «دختدر جدوان
پسلوس» ديده ميشود.

---------------------------------------------- 18گزينهي«»2

(نوید میرصادقی)

روي آيار ساساني بنا شده است.

(هنر اسالمی ایران)

ستونهاي كشف شده از كاخهاي ساساني بدا قطدر سدتونهداي تاريخاندهي دامغدان

در آيار رعا عباسي از شدت و جالي رنگها كاسته و تصاوير به يدك يدا چندد رندگ

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

همخانواده محدود شده است .قلمگیريها حالت سايهروشن به خود گرفته و چهرههدا

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

به وسیلهي پردازش اجرا شدهاند( .كارگاه نگارگري صفحهي )33

از اسالم در ايران دارد .منارهي مسجد از الحاقدات بعددي و مربدوط بده قدرن پدنجم
هجري قمري است.

- 19گزينهي«»4

---------------------------------------------- 16گزينهي«»3

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

(نوید میرصادقی)

(علیرضا آزاد)

(تاریخ هنر ایران ،صفحهی )51
برخالف آنچه كه برخي هنر اشكاني را الهام گرفتده از هندر يونداني مديدانندد هندر

(هنر اسالمی ایران)

اشكاني ريشه در هنر مشرقزمین دارد .چرا كه يرحها و مايههاي آيیني و روحداني و

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

عالقه به ظرافت و ريدزهكداري و پدرداختن بده جزئیدات و تدزئین و شدیوهي نمدايش

تنها به عنوان تزئین و براي پر كردن فضاهاي خالي تصوير بهكار گرفته شدهاند .عالوه

روبهرونگاري و همچنین توجه به موعوعات رايد از جملده تقدديم ندذورات مراسدم
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صفحهي5:


اختصاصي هنر

صفحهي5:


جشن شكار قرباني (همه آئیني هستند) گواه اين ماجرا است كه هنر اشدكاني ريشده

در نخستین آيار «منصور قندريز» تحت تأيیر مكته سقاخانه شكلهاي نیمهانتزاعدي

در هنر شرق دارد.

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

---------------------------------------------- 21گزينهي«»2

(خارج از کشور)45 -

محدود شده در حاشیه را پر كردهاند .بعدد ًا عناصدر پیكرنمدا جداي خدود را بده صدور
هندسي سادهتر و صريحتر ميدهند .ولي ندرتاً نقاشي او به مرز انتزاع مطلق ميرسد.
(دايرةالمعارف هنر پاكباز)

(خط در گرافیک ،صفحهی )58

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

از انددواع خوشنويسددر ايددران خد شكسددتهنسددتعلیق اسددت كدده دارا پددیچشهددا و
حركتها بسیار زيباير است.

- 24گزينهي«»3

مشخصهي بارز آن رواننويسر و تندنويسر است و در آن بعضي حروف و كلمات به
هم متصل و برخي كوچكتر يا بزرگتر و كشیدهتر و بدا پدیچ و خدم خاصدي نوشدته
ميشوند .حروف و كلمدات در ايدن ندوع خوشنويسدر از شدكلهدا متندوع زيبداير
برخوردار هستند .حركت در ايدن خد از نسدتعلیق آزادتدر اسدت .خطدوط قدائم آن
كوتاهتر و سركشها بلندتر است.

(علیرضا آزاد)

(منابع آزاد -سبکهای هنری)
تمثالهاي وحشت فرانسی
منعك

بیكن عمدتاً اندازهي بزرگ دارند و تجارب زمان حدال را

ميكنند .بیكن در صحنههاي تندگ و تاريدك مانندد صدحنهي تئداتر خدود

وحشتهايي را مشخص ميكند كه نمود سركوب مخالفان هنر مدرن است.

------------------------------------------------------------------------------------------- 21گزينهي«»1

(ارغوان عبدالملکی)

(منابع آزاد -هنر ایران)

(منابع آزاد -هنر اسالمی ایران)
اصطالح همزماني در مینیاتور براي به كار بستن دو يا چند زاويهي ديد در يك كدادر

---------------------------------------------(مینا دامغانیان)

كوبیستها با ايجاد تحول در ديدگاههاي «سزان» (تكیه بر احجام هندسي به سدطح
رساندن عناصر نقاشي و زواياي ديد متفاوت از يدك موعدوع) بدرشهدايي در منظدره
پديد آوردند تا موعوع كار خويش را به «فرمهاي اولیه» نزديك سازند .ساير گزينهها
هنرمندان سبك كوبیسم هستند اما آنچه مورد نظر سؤال بوده تأيیر آراي «سزان»
در شكلگیري كوبیسم است.

خاموش كیفیتي سترگنما اسرارآمیز و شبه سوررئالیستي ميآفريد .بعداً بدر شددت

«الخاص» بود حتي اگر گه گداه موعدوعاتي از دنیداي معاصدر را بدراي كدار خدود بدر
ميگزيد( .دايرةالمعارف هنر پاكباز)

---------------------------------------------- 26گزينهي«»3

(مینا دامغانیان)

(آشنایی با هنرهای تجسمی ،صفحهی )118

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

(منابع آزاد -هنر ایران)

ميگرفت .در آيار اولیهاش با رديف كردن پیكرهداي سداكن و اسدتفاده از رندگهداي

رنگها و صراحت شكلها افزود .ندوعي بددويگرايدي آگاهانده عنصدر يابدت در هندر

(کارگاه نقاشی ،صفحهی )18

- 23گزينهي«»2

«هانیبال الخاص» نوعي اكسسرسیونیسم روايدي بدا مضدامین اسدايیري و مدذهبي را
متداول كرد .او در نقاشي از نقشبرجسدتههداي بدینالنهدرين و ايدران باسدتان مايده

به يور همزمان بهكار ميرود.

- 22گزينهي«»4

- 25گزينهي«»1

(ارغوان عبدالملکی)

(نوید میرصادقی)

پستمدرنیسدم از دهدهي  121۱در هندر غدرب واكنشدي در برابدر مظداهر انتزاعدي
«مینيمال آرت» و به يور كلي هنر مدرن با ديدگاهي انتقادي و اصالحي بود – كه
گرايشها و شاخههاي زيدادي از جملده هندر مفهدومي (كانسدسچوال) هندر زمیندي
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صفحهي6:


اختصاصي هنر

صفحهي6:


كاركردگرايي و اينستالیشن (كارگذاري يا «چیدمان») از دل اين سبك بیرون آمدند.

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

به جز گزينهي « »3در هر كدام از گزينهها مورد يا موارد نادرستي وجود دارد:

حاشیه رانده شده همچون كوتولهها و كاركنان سیركها شد .عكد هداي بده جداي

گزينههاي « »1و « :»2پستمدرنیسم واكنشي بر بيمفهومي فزاينددهي موجدود در

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

آيار هنري مینيمال و پاپآرت بود.

يبت پرترهها در نور روز دلیل ديگري براي شهرت يافتن اين هنرمند ميباشد .در زير

گزينهي «« :»1ساختگري» ( )Constructivismبه جنبش هندر انتزاعدي روسدي

نمونهاي از اين عك ها را ميبینید.

ايالق ميگردد كه به وسیلهي والديمیر تاتلین حدود سال  1213بنیانگدذاري شدد.
همچنین الزم به یكر است هنرمندان نئواكسسرسیونیست يرفدار احیاي هنر بازنمدا
و قلممو كاري بیانگرانه (اكسسرسیو) بودند و در برابر گونههاي هنر مینيمالیسدتي و
مفهومي بر روايت و تاريخ تكیه ميكردند.

---------------------------------------------(ارغوان عبدالملکی)

- 27گزينهي«»2

گزينهي « :»1ريچارد اَوِدون ( )Richard Avedonاز تأيیرگدذارترين عكاسدان مُدد
در يول تاريخ است .كارهاي او براي نشرياتي مثل  Vogueنشان ميدهد كه چگونه

(سینمای ایران)

ميتوان عك هاي مُد را به شیوهي سیاه و سفید و به بهتدرين شدكل يبدت كدرد .در

ژانر مسل بر سینماي ايران در ابتدا «ملودرام» بوده است؛ ملودرامهاي سدطحي كده
انباشته از صحنههاي رقص و آواز بودند و نمونهي آنها را در اغلده فدیلمهداي هندد
ميتوان ديد .يكي از داليل تأيیرپذيري سینماي ايران از سینماي هند ساخت اولدین
فیلمهاي ايراني در هند بوده است.

در میان بهترين نمونه عك هاي قرن بیستم قرار دارند.
گزينهي « :»3بسیاري از «هانري كارتیه برسون» به عنوان پدر عكاسي فتوژورنالیسم
ياد ميكنند .او كتاب خود را به نام «تصاوير آني» كه به انگلیسدي بده ندام «لحظدهي

---------------------------------------------- 28گزينهي«»1

حقیقت پرترههاي  high keyاو از افرادي كه در برابر پ زمینهي سفید نشستهاند

(علیرضا آزاد)

قطعي» ) (The Decisive Momentعنوانبندي شد منتشر كرد .او عنوان كدرد
كه در عكاسي شناخت همزمان اهمیت يك رويداد و سازماندهي دقیق فرمهايي كده
آن رويداد را ميسازد در كسري از يانیه شكل ميگیدرد و آن لحظده بیدان تصدويري

(منابع آزاد -هنر رنسانس)
كوتاهنمايي به معناي كاربست پرسسكتیو در يك شدي يدا شدخص واحدد بده منظدور
تجسم كامل عمق است .بهترين نمونههاي كوتاهنمايي را مديتدوان در آيدار مانتیندا و

مناسه اتفاق مي افتد .از نظر وي لحظهي قطعي لحظهاي است كده شدكل بدهيدور
كامل بر موعوع خود منطبق ميگردد و ظرف و مظروف يكي ميشوند.
گزينهي «« :»1پل استرند» در عك هايش مختصات تصوير را پنهان كرده يدا آنهدا

داخولي ديد.

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

را تغییر داده و زمینهي عك

را در سايه فرو برده يا آن را به تمامي مخفدي سداخته

است .او عك هاي مستقیم و خودانگیختهاي از «مردم خیابان» گرفت  -مثالً از يدك
- 29گزينهي«»4

(مینا دامغانیان)

(منابع آزاد -عکاسی)
معروفیت دايان آربِ

درشكهچي يا از يك گدا .اين عك ها گويي رازهاي دروني و اعطرابهاي اين مدردم
را نمايان ميساختند و نشان ميدادند كه چگونه استرند پیشگام شیوهي واقدعگرايدي

) (Diane Arbusبه دلیل يبت پرترههايي از افراد حاشدیهاي

جامعهي خود بوده است .هنگامي كه بیشتر عكاسان همعصر او بر عكاسدي هدالیوود

رواني عكاسان سال هاي  122۱همچون«آندره كرت » و «هدانري كارتیده برسدون»
بوده است.
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صفحهي7:


اختصاصي هنر

(نوید میرصادقی)

- 31گزينهي«»3

- 33گزينهي«»3

صفحهي7:


(سراسری)45 -

(سبکهای سینمایی)

(هوش)

از خصوصیات بسیار مهم میزانسن اكسسرسیونیستي همنشیني شكلهداي مشدابه در

اگر گستردهي داده شده را از روي خ چینها تا بزنیم يال  3روي يال  2و يال 4

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

روي يال  1ميافتد.

و ايجاد سايههاي دراماتیك از ويژگيهاي ديگر فیلمهاي اكسسرسیونیستي است.

---------------------------------------------- 34گزينهي«»2

درك عمومي رياضي و فيزيک

(رامین شاهباد)

(اعداد گویا)
(رامین شاهباد)

- 31گزينهي«»3

 2ناخالصي  1  m2 ناخالصي   m1 درصد ناخالصي كل  كل m

(اعداد گویا)

توجه داشته باشید كه  yمقدار خلوص ميباشد؛ پد
  aعدد

1
a
3

با . 100  y

 يلث عدد

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

26 / 5
10
100  y

 17 
 x
50 
100
100
100

m  m  m  50  17  m  m  33g  x
1
2
2
2




26 / 5
10
100  y
 17 
 33 
100
100
100

به گفتهي مسئله اين عدد را دو برابر ميكنیم تا مقدار نهايي به دست بیايد.

1
1
2 a  a
8
4
1
مقدار نهايي a
4

درصدد ناخالصدي برابدر اسدت

 50 

 100  y  35  y  65

---------------------------------------------معادل  25درصد عدد ابتدايي است.

- 35گزينهي«»3

---------------------------------------------(رحمت مشیّدی)

- 32گزينهي«»4

(رحمت مشیّدی)

(آنالیز)
براي اينكه عددي به  5و  7بخشپذير باشد بايدد بده حاصدلعدرب ايدن دو عددد

(اعداد حقیقی)

يعني  35بخشپدذير باشدد (يعندي  35aحدال مقددار  35aبايدد كوچدكتدر از

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

كوچكترين عدد چهاررقمي يعني  1000باشد.

A  2  4  6  8  ...  34

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

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

مجموع ارقام 9  8   17

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

مجموع  nعدد صحیح متوالي شروع از يك برابر است با:

17  18
2

---------------------------------------------- 36گزينهي«»2

(رحمت مشیّدی)

(معادله)
1  2  3  ...  17 

17  18
 306
2

 A  2
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صفحهي8:
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  a3مكعه عدد

 x  2y  2   x  2y  2

 a3  a2  25a  25  a3  a2  25a  25 

xy  220  (2y  2)y  220

 a2 (a  1)  25(a  1) 

 2y2  2y  220  y2  y  110 

a  5

 (a  1)  (a  25)  a  5
a  1

2

 y  10  x  22

تعداد رديفهاي اولیه  10عدد است.

---------------------------------------------- 39گزينهي«»4

 a  5در گزينههاي سؤال موجود است.

---------------------------------------------(رامین شاهباد)

- 37گزينهي«»2

(رامین شاهباد)

(معادله)
اگر تعداد هندوانههاي دستهي مرغدوب  xو  yتعدداد هندواندههداي دسدتهي غیدر
مرغوب باشد داريم:

(اعداد حقیقی)

x  y  120
تعداد رقمهاي اعداد يكرقمي 9 

جرم كل = جرم كل دستهي نامرغوب  +جرم كل دستهي مرغوب

تعداد اعداد دو رقمي (99  10  1)  90

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

تعداد رقمهاي اعداد دو رقمي 90  2  180

تعداد اعداد سهرقمي تا 314

(314  100  1)  215

تعداد رقمهاي اعداد سهرقمي تا 314
پ

215  3  645

x  120  y

 3 / 9(120  y)  1 / 5y  420  468  3 / 9 y  1 / 5y  420
 2 / 4y  48  y  20  x  100 ,y  20

تعداد كل رقمهايي كه دستگاه بايد تايپ كند برابر است با:

 x  y  80

9  180  645  834

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

زمان الزم براي تايپ ارقام:

يانیه 834  0 / 3  250 / 2

---------------------------------------------- 38گزينهي«»4

- 41گزينهي«»3

(رامین شاهباد)

(نسبت و تناسب)

(رحمت مشیّدی)

(معادله)
اگر تعداد رديفهاي سالن را  yدر نظر گرفته و تعداد صندلي در هر رديف برابدر x
2 84
1 16
24
2
26
 x  x
x
x
x
7 100
8 100
100
100
100

باشد داريم:
 : x  y  220حالت اول

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

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

 220  x  2y  2  220

 سهم هر پسر

هر پسر  10درصد از خواهرش بیشتر سهم برده است.
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اختصاصي هنر

- 41گزينهي«»3

صفحهي9:


1
1
8
BC  HC   8 
2
2
2

(رحمت مشیّدی)

(چندضلعیها)

صفحهي9:


HC 

با توجه به متساوياالعالع بودن مثلث ميتوان نتیجه گرفت كه  Ĉ  60و در

مطددابق شددكل چندعددلعي را بدده  6قسددمت

3
مثلث قائمالزاويه  HHCعلع روبهرو به زاويهي  60درجه
2

تقسیم مي كنیم و مساحت اين  6قسدمت را

برابر علع HC

خواهد شد پ :

مييابیم.

1 3 3

2
2

S1 

21
1
2

S4  3(1  1)  3

21
1
2

S3 

S6 

1 4
2
2

S5 

S2 

1 2
1
2

19
2

3
3
8
24
6
HC 



2
2
2
4
2

HH 

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

S  S1  S2  ...  S6  9 / 5 

(سراسری)45 -

- 44گزينهي«»4

(الگوسازی)
در شكل مورد نظر  38گوي سفید ديده ميشود.

---------------------------------------------- 42گزينهي«»1

(سارا حسنیاصفهانی)

(دایره)

---------------------------------------------- 45گزينهي«»1

در حالت متقايع R1  R2  d  R1  R2

(سارا حسنیاصفهانی)

(مثلث)

در حالت مماس خارج d  R1  R2

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

d

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

در حالت هممركز

در حالت بیرون از هم d  R1  R2

بنابراين:

3
16

---------------------------------------------- 43گزينهي«»2



رنگي S
كل S



(نسیم پوراحمد)
----------------------------------------------

(مثلث)
3 2
a
4

در مثلث متساوياالعالع داريم:

- 46گزينهي«»4

S

(مثلث)

S2 3
3 2
a  a2  8  a  8
4

(نسیم پوراحمد)

2 3 
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  m3محی مثلث در مرحلهي سوم

بنابراين ارتفاع مثلث برابر  5خواهد بود.

OA  5

  (4) nتعداد مثلثهاي ايجاد شده در هر مرحله

تعداد كل مثلثها در مرحلهي سوم  (4)3  64
x
x
x
3 3 3
2
4
8
3x
24x
 24x 
8
8
3x

صفحهي11:


از يرف ديگر  OOو  OOهر كدام نصف شعاع دايرهي بزرگ هستند .بنابراين
مجموع اين دو برابر با يول شعاع دايرهي بزرگ خواهد بود كه در اين صورت

 محی مثلثهاي ايجاد شده در هر مرحله

  64 مجموع محی مثلثهاي كوچك 

---------------------------------------------(سارا حسنیاصفهانی)

- 47گزينهي«»4

(دایره)

قاعدهي مثلث  OOAنیز برابر  5خواهد شد.

1
1
1
25
   OO  OA  (5  5) ارتفاع  قاعده
 12 / 5
2
2
2
2

S

---------------------------------------------(نسیم پوراحمد)

- 49گزينهي«»1

(مثلث)

با توجه به اينكه زاويهي  Â1  60است و مثلث  AHMقائمالزاويه است پ

AD DF
AD
DF



AB BC
AD  BD DF  EC

زاويهي  30 Mدرجه خواهد بود.

AD
4


4  AD EC  4
5
AD

8 4  AD

حال مثلث  OAMرا در نظر ميگیريم .اين مثلث نیز قائمالزاويه است و OA

20
 8 AD  20  5AD  AD 
3

همان شعاع دايره است علع روبهرو به زاويهي  30درجه (زاويهي  ) Mاست .پ

DF
5
4
5
 

DF  EC 8
4  EC 8

اندازهي آن نصف وتر  OMخواهد بود.

OM 8
 4
2
2

12
5

OA  r 

---------------------------------------------- 48گزينهي«»3

AD  DF FE  EC

 Sسفید
FE  DF
2
2



DF  DF
 Sرنگي

(سارا حسنیاصفهانی)

DF 20 12
20 12
) ( 

2
3
5

 3 5
DF  DF
8

(مثلث)
نكته :با توجه به مماس بودن و برابر بودن شعاع دو دايرهي كوچكتر در نتیجه محل

100  36
15  136  17

8
15  8 15

تماس آنها مركز دايرهي بزرگتر ميباشد.
با توجه به شكل صورت سؤال نقطهي  Aنیز در مركز كمان پايین دايره قرار دارد.

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

در مثلث  OOAاگر ارتفاع  OAرا رسم كنیم
ميبینیم كه  OAهمان شعاع دايرهي بزرگ است.

 20  5EC  32  EC 

- 51گزينهي«»2
O

(تبدیالت هندسی)
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آزمون غيرحضوري  42خرداد هنر
اختصاصي هنر

شكل از نظر هندسي محور تقارن ندارد.

- 55گزينهي«»3

---------------------------------------------- 51گزينهي«»3

صفحهي11:


صفحهي11:


(سراسری)45 -

(الگوسازی)

(رامین شاهباد)

در شكل مورد نظر  4قطعهي جدا قابل تشخیص است.

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

(هندسهی فضایی)

- 56گزينهي«»3

براي مشخص كردن يك خ در صفحه حداقل به دو نقطهي متمايز نیاز داريم.
براي مشخص كردن يك صفحه در فضا حداقل به سه نقطهي غیر همخ نیاز داريم.

(کیوان موقوفه)

(انواع انرژی)
افزايش انرژي دروني جسم منجر به افزايش دماي جسم و در نتیجه گرمتر شددن آن
ميگردد.

---------------------------------------------(کیوان موقوفه)

- 57گزينهي«»2

(انتقال حرارت)
---------------------------------------------- 52گزينهي«»4

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

(نسیم پوراحمد)

(هندسهی فضایی)

درون ظرف به خارج از آن است.
از آنجا كه فالسك ديوارهاي از جن

4 3
2
 V  r 3نیمكره r 
3
3

 كره V

هدايت جريان پیدا نميكند.
وجود خأل در فاصلهي میان دو جداره مانع جريان يدافتن گرمدا بده صدورت همرفدت

 S  2r2  r2  3r2نیمكره  S  4r2 كره

2 3
r
V
2r 4
3


 r6
2
S
9 3
كل نیمكره
3r
نیمكره



---------------------------------------------- 53گزينهي«»4

شیشده دارد (مدادهي عدايق) گرمدا از يريدق

(نسیم پوراحمد)

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

---------------------------------------------(کیوان موقوفه)

- 58گزينهي«»1

(توان)

(تبدیالت هندسی)

1m3 1000Lit

شكل داراي  4محور تقارن و  1مركز تقارن است.

V  1000 Lit  V  1m3
41 5

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

 1 m3  1000 kg

kg
3

m

m  V  1000

w  mgh  1000  10  9  90000 J
- 54گزينهي«»4

(نسیم پوراحمد)

(تبدیالت هندسی)

1min  60 s
w 90000
p 
 1500 W  1 / 5 kW
t
60

شكل داده شده داراي  8محور تقارن و مركز تقارن است.
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- 59گزينهي«»1

آزمون غيرحضوري  42خرداد هنر

صفحهي12:


اختصاصي هنر

(کیوان موقوفه)

صفحهي12:


نقطهاي به يول  xعرض  yو ارتفاع  zرا به صورت ) (x,y,zنمايش ميدهیم.
نقطددهي ) A(25 , 5 , 5داراي عددرض و ارتفدداع برابددر اسددت .ايددن ويژگددي تنهددا در

(نور و عدسیها)
يك چشم دوربین ميتواند اشیا دور را واعح ببیند .تصوير اشدیا نزديدك در پشدت
شبكیه تشكیل ميشود و با استفاده از عدسي همگرا اين عیه اصالح ميشود.

---------------------------------------------(کیوان موقوفه)

- 61گزينهي«»1

(قوانین نیوتن)

گزينهي« »3وجود دارد.
نقطهي ) B(10 , 20 , 20داراي عرض و ارتفداع برابدر اسدت .ايدن ويژگدي در همدهي
گزينهها وجود دارد.
نقطهي )  C(5 , 5 ,داراي يول و عرض برابر و ارتفاع صفر است .اين ويژگدي تنهدا
در گزينههاي« »1و « »3وجود دارد.
پ

يبق قانون اول نیوتن بدون اعمال نیروي خالص خارجي بدر روي جسدمي كده در يدك
مسیر مستقیم با سرعت يابت در حركت است جسم همچنان به حركت مسدتقیم خدود

گزينهي« »3گزينهي درست خواهد بود.

---------------------------------------------(حمیدرضا مظاهری)

- 64گزينهي«»1

در سرعت يابت ادامه ميدهد و اگر ساكن باشد همچنان بدون حركت باقي ميماند.

(هندسه)

به اين قانون اينرسي و يا لختي ميگويند.

اگر دستكم يكي از زاويههاي داخلي يك چندعلعي مانندد شدكل زيدر بدزرگتدر از
 11۱درجه (بزرگتر از نیمصفحه) باشد آن را چندعلعي مقعر و در غیر اين صورت

ترسيم فني

(فراز قضات)

- 61گزينهي«»3

آن را چندعلعي محدب مينامند.

(نقشهکشی معماری)
پالن ساختمان يك برش فرعي افقي از سداختمان اسدت كده بايدد حدداكثر عناصدر
ساختمان را در بر گیرد .نمايش درها پنجرهها پلهها و  ...در پالن اجباري است.

---------------------------------------------(حمیدرضا مظاهری)

- 62گزينهي«»3

---------------------------------------------- 65گزينهي«»3

(هندسهی احجام)
  3  3  4  36مكعهمستطیل كامل

(هندسهی دایره)

4
 2  2 4  8
2

هر پارهخطي كه دو سر آن روي محی دايره باشد وتر نامیده ميشدود .بدزرگتدرين
وتر دايره برابر قطر دايدره اسدت .دايدرهاي بده شدعاع  2/5سدانتيمتدر داراي قطدر 5
سانتيمتري است پ

 جدا شده

  36  8  28 باقيمانده

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

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

(خط و صفحه)

28 7

36 9

در اين دايره بينهايت وتر ميتوان ترسیم كدرد كده انددازهي

آنها بزرگتر از  1سانتيمتر باشد.

- 63گزينهي«»3

(زهرا دهقانی)

(سراسری)49 -

- 66گزينهي«»3

(زهرا دهقانی)

(هندسه)
در اشكال با مساحت برابر محی شكلي كه اعالع كمتري دارد بیشتر است.

forum.konkur.in

www.konkur.in

آزمون غيرحضوري  42خرداد هنر
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اختصاصي هنر

(زهرا دهقانی)

- 67گزينهي«»3

صفحهي13:


- 71گزينهي«»4

صفحهي13:


(فراز قضات)

(ترسیمات هندسی)

(رسم سهنما)

مراحل رسم ششعلعي منتظم با علع معلوم ): (AB

با توجه به نماي جانبي شكل كه در زيدر مديبیندیم و خطدوط نديدد گزيندهي «»2

 -1رسم مثلث متساوياالعالع به علع AB

صحیح است.

 -2رسم دايره به مركز  Oو به شعاع AB

 -3رسم قوسهايي به اندازهي شعاع دايره مطابق شكل زير تا رأسهاي ششعدلعي
منتظم مشخص شود.

---------------------------------------------(فراز قضات)

- 71گزينهي«»3

(پرسپکتیو)
فیلیسو برونلسكي معمدار ايتالیدايي در حددود سدال  112۱مدیالدي قدوانین رياعدي

---------------------------------------------(فراز قضات)

- 68گزينهي«»4

(هندسهی دایره و چندضلعی)

پرسسكتیو يكنقطهاي و مفهوم نقطهي گريز را كشف كرد.

---------------------------------------------- 72گزينهي«»4

اگر دو دايره بر يك ششعلعي يا حتي دو ششعلعي بر يك دايره محدی و محداط

4
شوند نسبت مساحت دايرهي بزرگ به دايرهي كوچك همواره
3

است.

(هندسهی چندضلعی)
ناحیهي هاشورخورده در واقع همان شكل روبهرو است.

---------------------------------------------- 69گزينهي«»1

(محمدامین امیریان)

به عبارت ديگر:

(زهرا دهقانی)

(هندسهی دایره)

مثلث كوچك  Sمثلث بزرگ   Sهاشور S
با توجه به اينكه هدر دو مثلدث متسداوياالعدالع هسدتند تنهدا بدا داشدتن يدول

50 30
 )  10
2
2

(   50 فاصلهي بین دو دايره

( 50  10  60قطر دايرهي بزرگ)

علعهايشان ميتوان مساحت آنهدا و در نتیجده مسداحت ناحیدهي هاشدورخورده را
حساب كرد.

3 2
يادآوري :مساحت هر مثلث متساوياالعالع به يول علع  aبرابر a
4

است.

---------------------------------------------- 73گزينهي«»4

(خط و صفحه)
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آزمون غيرحضوري  42خرداد هنر
اختصاصي هنر

صفحههاي افقي جبهي و نیمرخ هر يك با يكي از صفحههاي تصوير موازي هسدتند.
پ

صفحهاي كه هر سه صفحهي تصوير را قطع كند ميتواند قائم منتصه مواجه و

يا غیر خاص باشد.

(محمدامین امیریان)

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

---------------------------------------------- 74گزينهي«»3

- 77گزينهي«»2

صفحهي14:


صفحهي14:


(سراسری)45 -

(مجهولیابی)

آرام در دست بچرخانید تا خطوط رسم شدهٔ شما به صورت يكنواخت ترسیم شوند.
صفحه كاغذ زاويهي  60بسازد.
ٔ
براي رسم خطوط افقي مداد بايد با
براي اينكه هنگام رسم خطوط قائم تسل كافي داشته باشید بهتر است بدن را تدا

نماي افقي شامل  6پارهخ است كه دو پارهخ به صورت خ نديدد (خد چدین)
ترسیم ميشود.

حدودي در جهت راست بچرخانید.

---------------------------------------------- 78گزينهي«»4

(نسیم پوراحمد)

(ترسیمات هندسی)
---------------------------------------------- 75گزينهي«»2

(فراز قضات)

براي رسم اولین نیمساز به رسم  3كمان نیاز داريم و بعد از آن براي رسم هر كددام
از نیمسازهاي ديگر به  1كمان نیاز داريم كه هر كدام در يك نقطه كمانهاي رسدم
شده براي نیمساز اول را قطع ميكنند.

(مجهولیابی)
با توجه به حجم و نماي باالي آن كه در زير ميبینیم و خطوط نديدد گزيندهي «»1

31 4

صحیح است.

---------------------------------------------- 76گزينهي«»3

(نسیم پوراحمد)
----------------------------------------------

(احجام هندسی)

- 79گزينهي«»4

(مهشاد کالشلو)

براي ساختن يك دوازدهوجهي منتظم از  12پن علعي منتظم استفاده كرده و بدراي
بیستوجهي از مثلث متساوياالعالع استفاده ميكنند.

(نقشهکشی معماری)
نمونهي سمبلیك مصالح ساختماني را ميتوان در بخش رسم فني كتداب درسدي قدديم
(با جلد قرمز) ترسیم فني و نقشهكشي يافت .نمونهي داده شده مربوط به «بتن» است.

---------------------------------------------- 81گزينهي«»3

(نقشهکشی معماری)
موارد یكر شده خصوصیات پالن است.
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آزمون غيرحضوري  42خرداد هنر
اختصاصي هنر

سوررئالیسم است .همچنین در پ زمینه چشمهاي خمار ابروهاي پیوسته و بینيهداي

خالقيت تصويري و تجسمي
- 81گزينهي«»1

صفحهي15:


صفحهي15:


(هادی باقرسامانی)

كشیده در تركیهبنديهاي متقارن اساس پیكرنگاري درباري را تشكیل ميدهند.

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

(خط در گرافیک ،صفحهی )188
(شیدا نجفی)

- 85گزينهي«»1
«مسعود نجابتي» در اين نشانه از خ «يلث» و بهويژه فضاي منفدي مدابین حدروف

(منابع آزاد -فنون بصری)

براي تايسوگرافي عبارت خانهي چاپ ايران استفاده كرده است.

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

با قرار دادن فرمهاي واحد در جهتهاي متباين و در تضداد حالدت آشدفتگي ايجداد
شده است .تصوير مورد نظر جز ساختارهاي متباين است كه نوعي ساختار غیر مقید

- 82گزينهي«»1

(خارج از کشور)41 -

(منابع آزاد -درک تصویر)

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

به حالت چهره و نوع لباس هريك از شخصیتها توجه كنید .بهنظر ميرسد هركددام
با مجموعهاي از ويژگيهاي يابت كه يك تیپ را شدكل مديدهندد بده ايفداي نقدش
ميپردازد.

(شیدا نجفی)

(منابع آزاد -فنون بصری)

- 86گزينهي«»4

(منابع آزاد -فنون بصری)

برعك ) هستیم .بنابراين در گزينههدا «اسدتحاله» بده مفهدوم تغییدر شدكل پاسدخ
صحیح است.

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

اجتماع فرم هاي واحد در نواحي خاصي از تركیه «تمركز» نامیده مديشدود .تمركدز
حركاتي موزون ايجاد ميكند و اغله يك مركز توجه اصدلي و تعددادي مركدز فرعدي
بهوجود ميآورد .تصوير مورد نظر نمونهاي از بهكدارگیري سداختار متمركدز را نشدان
ميدهد .لكههاي سفید در محدور عمدودي روي صدفحهي سدیاه تمركدز و تأكیدد را
بهوجود آورده است( .اصول فرم و يرح وسیوس وُنگ)

(مینا دامغانیان)

- 87گزينهي«»3

(عکاسی  ،1صفحهی )29
دو فرد كتابخوان درتصوير داده شده از جزئیات ناخواستهي تصوير جدا شدهاندد و
اين بهخاير نقطهي ديد از باال به پايین و پلههاي كروي شكلي است كه براي آنهدا
قابي درست كرده و چشم را به سوي آنها متمركز ميكند.

---------------------------------------------- 84گزينهي«»2

(علیرضا آزاد)

در تصوير مورد نظر شاهد تغییدر در شدكل از حالدت قلده بده خوشدهي گنددم (يدا

---------------------------------------------- 83گزينهي«»2

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

(مینا دامغانیان)

همچنین توجه داشته باشید براي تهیهي اين عك

دو بار نورسدنجي انجدام شدده؛

يك بار براي پلهها و بار ديگر براي میز كه میدانگین آنهدا نورسدنجي نهدايي اسدت.
براي اينكه كادربندي دقیق و درست انجام شود دوربیني كه خطاي پارالك

(منابع آزاد -سبکشناسی)
تصوير مورد نظر اير «علياكبدر صدادقي» اسدت .او در نقاشديهداي خدايرهانگیدز خدود
سنتهاي غني هنر فارسي را با شیوهي سوررئال نقاشي تركیه ميكندد .سدبك خداص
نقاشي او تحت تأيیر نقاشيهاي قهوهخانهاي و پیكرنگاري درباري اسدت .در تصدوير داده
شده صورت زن در پیشزمینه به آسماني پر ابر تبديل شده است كه نشانهاي آشدكار از

ندارد

الزم است.

---------------------------------------------- 88گزينهي«»3

(منابع آزاد -فنون بصری)
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صفحهي16:


صفحهي16:


تصوير مورد نظر مربوط به پوستر مسدابقات يراحدي صدنعتي ايراندي اسدت .در ايدن

ميرود .اگر ساختار نیز از هم گسیخته شود اين حالت تأيیر بیشتري خواهد داشت.

پوستر يراح از تراشهي مداد براي مفهوم يراحي از چرخدنده براي مفهوم صدنعت و

در تصوير مورد نظر غرابت ساختار مدنظم را در هدم شكسدته و اهمیدت بدیشتدري

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

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

همچنین مونوگرام «ط» بهعنوان نشانهاي براي عبارت يراحي صنعتي استفاده شدده
است .تعادل شعاعي بر اساس حرف ط ايجاد شده و روي يرح ديده نميشود.

---------------------------------------------- 89گزينهي«»1

(مینا دامغانیان)

(منابع آزاد -درک تصویر)

---------------------------------------------(علیرضا آزاد)

- 92گزينهي«»4

(منابع آزاد -فنون بصری)
همانيور كه مشاهده ميكنید تصوير مدورد نظدر در تركیبدي قطدري ايجداد شدده و
داراي ريتمي تكاملي است .عناصر تصوير هرچه از پدايین بده سدمت بداال رفتده اندد

تصوير مورد نظر با شعار «به حیدات وحدش بدراي الهدام رجدوع كنیدد» بدیش از هدر
موعوعي بر نقش يبیعت بر الهام تأكید دارد .موجودي كه در تصوير ديده مديشدود
سگ آبي است .سگهاي آبي به دلیل ساخت سد كانال و خاندههداي چدوبي بسدیار
مشهورند .اين جانوران دندانهاي جلوي قدرتمندي دارند كه از آنهدا بدراي بريددن

اندازهي آنها نیز بزرگتر شده و بهنظر ميرسد استفاده از اين تمهید بهمنظور تأكید
بیشتر بر محصول و كاالي تبلیغاتي امري خالق و هوشمندانه است.

---------------------------------------------- 93گزينهي«»3

(شیدا نجفی)

درختان و ساخت خانه استفاده ميكنند .در تصوير داده شدده درخدت جويدده شدده
توس سگ آبي به مدادي تبديل شده كه ميتواند به هر ايدهي جديدي منجر شود.

---------------------------------------------- 91گزينهي«»4

(شیدا نجفی)

(منابع آزاد -سبکشناسی)
«پوريسم»  -نابگرايي -مجموعهاي از ايدههاست كه اُوزانفان و لوكوُربوزيه بدا هددف
اصالح و بس كوبیسم ارائه دادند .تأكید بر وعوح فرم و عینیتدي هماهندگ بدا عصدر
ال
ماشین از ويژگيهاي آن اسدت .پوريسدم بدر مبنداي دسدتاورد كوبیسدم هندر كدام ً

(حجمسازی  ،1صفحهی )84

نظميافتهاي را از تركیه نقشمايههاي ساده و معمولي (آالت موسیقي تنگ بطدري

تصوير مورد نظر «ستون بينهايت» ايري از كنستانتین برانكوزي را نشان ميدهد .از تكرار
منظم يا نامنظم يك عنصر «ريتم» بهوجود ميآيد .از تكرار خطوط سطوح يا حجمها نیدز
ميتوان به ريتمهاي حجمدي دسدت يافدت .ريدتمهداي مدنظم مانندد سدتون بدينهايدت
ريتمهايياند كه عنصري با فواصل و اندازهي مشخصي در آنها تكرار شده باشد.

---------------------------------------------- 91گزينهي«»1

(شیدا نجفی)

و لیوان و )...در فرمها و رنگهاي واعح پیش نهاد .اصطالح پوريسدم را اُزانفدان بدراي
نخستین بار بهكار برده است.

---------------------------------------------- 94گزينهي«»2

(خارج از کشور)41 -

(منابع آزاد -سبکشناسی)
در نگارگري دوران تیموري و صفوي كاربرد رنگ آبي در تنپدوش مجندون او را بده

(منابع آزاد -فنون بصری)
هنگامي كه ارتباط بین فرمهاي واحد تابع نظمي مشدخص مانندد تكدرار تشدابه يدا
تغییر تدريجي باشد نظم در بین آنها حكمفرماست .با پاره شدن شكاف برداشدتن
شكسته شدن يا از بین رفتن يك يا چند قسمت از فرمهاي واحد نظدم هدم از بدین

عنوان سالك يريق عرفان معرفي كرده است .توجه كنیدد در نگدارگري ايراندي رندگ
آبي همواره نشان معنويت بوده و تنها در گزينهي « »1به عشق الهي مجندون اشداره
شده است.
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(مینا دامغانیان)

صفحهي17:


صفحهي17:


موعوع پوستر مورد نظر گرسنگي در مقیاس جهاني است .يدراح بدراي نشدان دادن
اين موعوع از فیگوري كه نشاندهندهي گرسنگي است به همراه تأكید بدر موعدوع

(کارگاه هنر  ،8صفحههای  151و )151
تصوير داده شده اير «بريژيت رايلي» هنرمند جنبش «اُپ آرت» است .ايدن جندبش
توس «ويكتور وازارلي» مطرح گرديد .هنرمندان اين جنبش با اسدتفاده از نقطده و
خ و به مدد رنگگذاري و سايهروشن كاري با استفاده از خطاي باصره و توهم ديد
مخايه در صدد القاي مفاهیمي چون ريتم حركت حجم مجازي عمق و  ...بودند.
گزينهي « »2ويژگي سبك كوبیسم است .كوبیستهدا جهدان مرئدي را بده يريقدي
بازنمايي نميكردند كه منظري از اشیا در زمان و مكاني خاص تجسم يابد .آنان بده

بهواسطه ي نوشتن عنوان با حروف در دل يرح استفاده كرده است .به عبدارت ديگدر
براي ادغام اين دو موعوع و ايجاد كشش بصري و همچندین تلفیدق هرچده بدیشتدر
حروف و تصاوير حروف خود قسمتي از فیگور را تشكیل دادهاند كه گوندهي جدذابي
از تركیهبندي را بهوجود آورده است.

---------------------------------------------- 98گزينهي«»2

(هادی باقرسامانی)

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

(کارگاه هنر  ،8صفحهی )111

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

يكي از روشهاي ايجاد سكون در آيار هنري استفاده از تركیهبندي قرينه و متقدارن

آن بود كه از زواياي ديد متعدد به يور همزمان به تصوير در آيد يعني كل نمودهاي

است .در اين روش هرچه تقارن بیشتر باشد سكون بیشتري احساس مديشدود .در

ممكن شي مجسم شود.

بین تصاوير داده شده تصوير گزينهي « »1از تقدارن بدیشتدري برخدوردار اسدت .در

----------------------------------------------- 96گزينهي«»3

(مینا دامغانیان)

گزينهي « »1به دلیل حالت مواج موها و استفاده از سدیگار و در گزيندههداي « »2و
« »3نیز به دلیل حالت قرارگیري دست سكون كمتري نسدبت بده تصدوير گزيندهي
« »1وجود دارد.

(منابع آزاد -درک تصویر)
تصوير شخصیت اصلي فیلم «آگیدره خشدم خددا» ايدر «ورندر هرتدزوگ» را نشدان
ميدهد .آگیره به عنوان يك انسان جاهيله بيرحدم و متدوهم در جسدتجوي فدتح

---------------------------------------------- 99گزينهي«»2

(هادی باقرسامانی)

سرزمینهاي بزرگ ناشناخته است و در اين مسیر هر آنچه دارد فددا مديكندد و تدا

(کارگاه هنر  ،1صفحههای  188و )188

آخرين لحظه نیز در هذيان خود غويهور است .يبیعت درختها رودخانده و حتدي

خاكستري رنگ يبیعي برخي فلزات و سنگهاست .اين رنگ براي القداي مفداهیمي

بوميها و افرادش فق «وسیلههايي» هستند بدراي رسدیدن بده هددفي نارسدیدني و

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

وهمآلود .نگاه سرد و بيروح در كنار جاهيلبي و توهمش او را به موجودي ترسدناك

مفهوم بيمعنايي (به دلیل خنثي بودنش) بهكار گرفته ميشود.

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

نارنجي رنگي يانويه است كه از تركیه قرمز و زرد بهوجود ميآيدد .ايدن رندگ نمداد

حالت چهرهي مرد جذبه و جهت نگاهش ميتوان به خشم بيرحمانهي او پي برد.

خالقیت استقامت شادابي و جواني است.

---------------------------------------------- 97گزينهي«»1

(منابع آزاد -فنون بصری)

(علیرضا آزاد)

----------------------------------------------- 111گزينهي«»4

(هادی باقرسامانی)

(کارگاه هنر  ،8صفحهی  111و سیر هنر در تاریخ  ،1صفحههای  158تا )155
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استفاده از رنگ ياليي مربوط به مكته تبريز صفوي (تبريدز دو) و اسدتفاده از رندگ
نقرهاي مربوط به مكته تبريز ايلخاني (تبريز يك) به تأيیر از هنر بیدزان

مديباشدد.

غاله بودن رنگهاي قرمز و آبي در كل تصوير نیز بهترتیه مربوط به مكته شدیراز و
هرات است.

- 111گزينهي«»4

توعیحات یكر شدده مربدوط بده صدحنه ي آغدازين فدیلم «زمدین» ايدر «داوژنكدو»
كارگردان سینماي شوروي است.

---------------------------------------------- 114گزينهي«»1

خالقيت نمايشي

صفحهي18:


صفحهي18:


(محمد معتمد)

(تدوین)
(مینا دامغانیان)

قطعي در سیستم تداومي كه يك زمان متداوم از نمايي به نماي ديگر را به نمايش

(نمایش ایران)

مي گذارد ولي وععیت فیگورها و اشیا با هم مطابقدت نمديكندد «قطدع تقلبدي»

در مراسم میر نوروزي رسم بود در ايام عید نوروز محض تفريح عمدومي و مضدحكه

نامیده ميشود.

فردي عامي و از میان مردم را به عنوان پادشاه يا امیر يا حاكمي موقتي بده ندام میدر
نوروزي انتخاب مي كردند و فرمانروايان و حكام محلي براي يدك يدا چندد روز زمدام
امور شهري را به عهدهاش ميسسردند.
با الهام از ايدن آيدین نمايشدي فتحعلدي آخونددزاده داسدتاني بده ندام «سدتددارگان
فريهخورده» يا «حكايت يوسف شاه سدراج» را بدده آیري نوشدته و بده سدال 1221
چاپ نموده كه میرزا جعفر قراچهداغدي به سال  1253آن را به فارسي ترجمه كدرده

ساير گزينهها:
گزينهي« :»2در قطع متقايع يا همان تدوين موازي نماهاي مربوط بده دو يدا چندد
خ كنش كه در جاهاي مختلف و معموالً در يك زمان اتفاق مديافتدد بده همدديگر
تدوين ميشوند.
گزينهي « :»3در درون برش يك تغییر ناگهداني در قداببنددي از فاصدلهي دور بده

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

فاصلهي نزديك بدون تغییر فضا رخ ميدهد.

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

گزينهي« :»1نماي ردگیر نمايي است كه قداببنددي آن بدراي نگده داشدتن فیگدور

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

متحرك در درون قاب مرتباً تغییر ميكند.

ستارهي دنبالهداري پیددا شده بود و منجمان معتقد بودند اين ستاره نشانهي تغیدیدر

(هنر سینما بوردول -تامسون)

يا مرگ پادشاهي از ساليین زمان است .در تحلیدل آيیندي برخدي میدر ندوروزي را
تعبیري كنايدي براي پادشاهي كوتاهمدت و جهان ناپايدار ميدانند.

---------------------------------------------- 115گزينهي«»3

(مینا دامغانیان)

---------------------------------------------- 112گزينهي«»3

(خارج از کشور)41-

اصول «رمانتيسیسم» سلطهي نئوكالسيسیسم را بر عرصهي نقد تئاتر در هم شكسدت

(ساختار ،انواع و عناصر نمایش)
ينز ميتواند براي ساختن مطرح شود سوژه مبتندي بدر واقعیدت عیندي باشدد و بدر
اساس واقعیت تلدخ و گزندده يدرحريدزي شدده باشدد .امدا تنددي و آزاردهنددگي از

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

(سینمای ملل)

و به نسل جديدي از ناقدان و مخايبان اروپايي شكل بخشدید .نقدد رمانتیدك عمددتاً بدا
«آگوست ويلهلم فدن شدلِگِل» آغداز شدد؛ او يكدي از يرفدداران سرسدخت اجدراي آيدار
شكسسیر در آلمان و قائل به تمايز قطعي بین تئاتر نئوكالسیك و تئاتر رمانتیك بود.

ويژگيهاي ينز نیست.

- 113گزينهي«»1

(مکاتب ادبی)

(علیرضا آزاد)

---------------------------------------------- 116گزينهي«»4

(سینمای ایران)
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صفحهي19:


صفحهي19:


«يبیعت بيجان» زندگي آرام يك سدوزنبدان پیدر قطدار و خدانوادهي او اسدت كده

پرهیز از نماهاي عمومي (بعد از خايرات كشیش روسدتا) اهمیدت صددا در آيدارش

وسواس در نمايش مكرر جزئیات روزمره و ريتم كند روايدي خصیصدهي اصدلي ايدن

بازيهاي بدون ح

و استفاده از بازيگر به عنوان مددل نمدايش تكرارهدا بدا تفداوت

فیلم است .واقعگرايي مطلق از جمله خصیصههاي سبك شهید يالث است.

ظريف كه سبه ايجاد ساختار سیال ميشود.

---------------------------------------------- 117گزينهي«»2

(ارغوان عبدالملکی)

---------------------------------------------- 119گزينهي«»3

(مینا دامغانیان)

(نمایش در رنسانس)

(درک تصویر)

تصوير مورد نظر كاپیتانو را نشان ميدهد.

همانيور كه در آنالیز زير ديده ميشود نیمي از قاب را شخصیت اصلي اشغال كرده

تیپ كاپیتانو آنقدر الف دالوري در جنگ و عشق ميزندد تدا سدرانجام مشدتش بداز

است كه قطر مربع سمت چپ كامالً صورت او را به يور قرينه نصف ميكند .ظرافت

شود .شمشیر كاله و پركاله از ويژگيهاي لباس او بود و اين لباسها به مقدار زيادي

تركیهبندي به سبه شیوهي تقسیمبندي قاب است و پر كردن نیمي از قاب (كه در

استیلیزه شده بودند .او در اكثر نمايشها خواستگار يكي از زنان زيبا ميشدد و ناكدام

آن شخصیت به يور كامل ديده ميشود) نشان از اهمیت او دارد .دقدت نمايیدد كده

مي ماند .ناكامي او غالباً از نقاط اوج كمدي محسوب ميشد.

دست آنتوني هاپكینز كه لباس سفید پوشیده دقیقاً در جهدت مخدالف دسدت پیكدر

پانتالونه معموالً مدردي میانسدال و بازرگدان بدود .لهجدهي ونیدزي داشدت و عاشدق

بيجان روي زمین قرار دارد.

عربالمثل بود .به رغم سن زيادش خود را جوان جا ميزد و عاشق زنان جوان بدود.
لباس پانتالونه معموالً يك كت چسبان سرخرنگ با نیمشلوار و جورابهايي بده رندگ
سرخ كفشهايي نرم يك رداي سیاه و كاله نرم و بيلبه بود كه يك دسته موي بلند
از زير كالهش آويخته بود .صورتكي قهوهاي رنگ بدا يدك بیندي عقدابي دراز و ريدش
خاكستري وزوزي بر چهره داشت.

- 111گزينهي«»2

دوتوره معموالً دوست پانتالونه بود و مانند او جايگاه محكمي در جامعه داشت .دوتوره
اصرار داشت كه معلومات جعلي خود را به رخ بكشد اما به خاير سدادهلدوحي مفدرط
معموالً گول ديگران را ميخورد .لباس او معموالً خرقه و كاله فرهنگسدتاني بدود .وي
شوهري حسود بود.

(محمد معتمد)

(مباحث فنی سینما)
حركت تیلت دوربین را حول يك محور افقي ميچرخاند به يوري كه سدر دوربدین
به باال يا پايین حركت ميكند و در دالي (تراك) كل دوربین تغییر محل ميدهد.
گزينهي « :»1تعريف صحیح عمق میدان است نه فوكوس عمیق.

---------------------------------------------- 118گزينهي«»2

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

(نوید میرصادقی)

گزينهي « :»2اگر برداشت بلند جاي تدوين را بگیرد اغلده بدا حركدت قداب همدراه
خواهد شد .در برداشت بلند ممكن است از پن تعقیه كرين يا زوم براي نشان دادن

(سینمای ملل)

منظرههاي ايراف مدام در حال تغییر استفاده شده باشد كه از جهاتي قابل مقايسه با

تركیه انسانگرايي با ارزشهاي وسترن از خصوصیات آيار «كوروساوا» است.

تغییر منظرهي حاصل از تدوين است.

خصوصیات آيار برسون عبارتاند از :نوعي رمز و راز در عین دلمردگي درك دشدوار

گزينهي « :»3براي گرفتن يك نماي اسلوموشن به تعداد فريمهداي بدیشتدر از حدد

شخصیت ها استفاده از نابازيگران نشان دادن مكان با استفاده از جهت نگداه بدازيگر

نرمال نیاز داريم( .هنر سینما بوردول -تامسون)
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(علیرضا آزاد)

تصوير داده شده مربوط به فیلم «همشهري كین» است و كین را در تاالر آينه نشدان
ميدهد .اصليترين ايدهاي كه اين تصوير مطرح ميكند ايدن اسدت« :چدارلز فاسدتر

(نمایش عروسکی)
محور حركتي عروسك دستكشي گردن عروسك است .براي اين منظور بهترين حالت
استفاده از استوانهاي كوچك (به حدي كه انگشتي كه قرار است سر را هددايت كندد

كین چه كسي است؟» آيا او يك میلیونر است يا مردي معمولي؟ يك كارآفرين است
يا يك سیاستمدار؟ يك دروغگوست يا مردي پايبند اصول؟ تصاوير تكثیر شدده درون
آينه نشان ميدهد كه او در آن واحد هويتهاي به ظاهر يكسان ولي متعدددي دارد.

درون آن برود) است كه حالت عمودي و ايستا داشته باشد.

---------------------------------------------- 112گزينهي«»1

صفحهي21:


صفحهي21:


(محمد معتمد)

او موجودي پیچیده است كه گويي هیچك

نميتواند به يدور كامدل رمزگشدايياش

كند .در واقع بازتابهاي بينهايت از كین موجه بحران هويت او شده اسدت .كدین
شخصیتي چند وجهي است كه شناخت همه ي وجدوهش بدراي خدودش و ديگدران

(مباحث فنی سینما)
نماي آمريكايي :نوعي قاببندي كه در آن اندازهي شدي نشدان داده شدده تدا حددي
كوچك است و پیكر انساني كه از زانو تا سر ديده ميشود بخدش اعظدم قداب را پدر

غیرممكن به نظر ميرسد.

---------------------------------------------- 114گزينهي«»1

ميكند .اين نما امكان توازن زيبايي میان پیكر و محی را فراهم ميآورد.

(نوید میرصادقی)

(نمایش در شرق)
«يتیمي در خانه ي چائو» نخستین نمايشنامهي چیني است كده در غدرب شدهرت
پیدا كرد .زيرا «ولتر» نمايشنامهاي به نام «يتیم چیني» بر اساس آن نوشدت( .تداريخ
نماي دور :نوعي قاببندي كه در آن اندازه ي شدي نشدان داده شدده بسدیار كوچدك

تئاتر جهان براكت)

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

است .يك فیگور انساني تمام قد تقريباً عرض پرده را ميپوشاند.

- 115گزينهي«»2

(علیرضا آزاد)

(نمایش در قرن بیستم)
ژان كوكتو از هنرمندان مهدم سدبك سوررئالیسدم اسدت امدا ژنده آلبدي و گدراس از
نماي دور متوس  :نوعي قاببندي كه در آن شي به ارتفاع چهار يا پن فدوت بخدش
اعظم بعد عمودي پرده را پر ميكند .فاصلهي اين نما همان فاصلهي دور اسدت ولدي
موعوع انسان نیست( .هنر سینما بوردول -تامسون)

معروفترين نويسندگان سبك عبثنما هستند.

---------------------------------------------- 116گزينهي«»2

(سراسری)41 -

(انواع ،ساختار و عناصر نمایش)
تصوير مورد نظر مربوط به يك پردهي واگنري است.

---------------------------------------------- 113گزينهي«»1

(درک تصویر)

(مینا دامغانیان)

---------------------------------------------- 117گزينهي«»4

(درک تصویر)
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صفحهي21:


صفحهي21:


در تصوير داده شده دلقكي را ميبینیم كه از فرط غدرق شددن در نقدش واقعداً روي

 -2موعوع فیلم يك حقیقت علمي نیست بلكه به ديددگاه افدراد مربدوط مديشدود.

صحنه مُرده؛ لحظهي تصوير شده پايان نمايش است و اين را از نور موععي كه روي

ديدگاهي كه ممكن است كسي نسبت به آن نگرشهاي متعدددي داشدته باشدد كده
همهي آنها هم به يك اندازه پذيرفتني باشد.

دلقك روشن شده ميتوان فهمید.
بنابراين وقت آن است كه بازيگر بايستد و تعظیم كند ولي پیكر بي جان او بر صحنه
افتاده و تكچرخهي او به گوشهاي و كالهش نیز باالي سرش روي زمدین رهدا شدده
است .آنچه موجه شده جمعیت او را تشويق كنند بيتفاوتي آنها به مرگ اوسدت.
بنابراين اين تصوير بیش ترين قرابت را با مفهوم «فرو رفدتن در نقدش» دارد .حتدي

 -3اگر فیلمساز نتواند به نتیجهگیري قايع دست يابد به جاي ارائهي داليل منطقدي
صرف به عوايف ما متوسل ميشود.
 -1فیلم اغله ميكوشد بیننده را تشويق كند دسدت بده انتخدابي بزندد كده زنددگي
روزانهاش را متأير خواهد كرد( .هنر سینما بوردول -تامسون)

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

تماشاچیان كه در حال تشويق هستند (و نورپرداز كه نور را بدر روي جسدد انداختده)

- 119گزينهي«»3

نیز انگار درون نقش خود فرو رفتهاند!
گزينهي « :»1علت نادرستي اين گزينه آن است كه جمعیت باور نكردهاند كه دلقك
واقعاً مرده و به ظن خود در حال تشويق نقدش او هسدتند در حدالي كده از حقیقدت
بيخبرندد و چیسدتي حقیقدت برايشدان تفداوتي نمديكندد .آنهدا مدرگ را تشدويق
نميكنند بلكه نسبت به سرنوشت دلقك بياعتنا هستند و تنها ديدن نقش برايشدان

(نمایش در روم)
دو خ موازي داستاني و شخصیتپردازي قوي از خصوصدیات تئداتر كمددي تدرن
است.

---------------------------------------------- 121گزينهي«»4

مهم است و نه انسان بودن او.
گزينهي « :»3تمارض به معني «خود را بیمار نمودن» يا بیمار نشان دادن اسدت كده

(علیرضا آزاد)

(نوید میرصادقی)

(سبکهای سینمایی)
فیلم «چرخ» ساختهي «ابل گان » فیلمساز مشهور جنبش آوانگارد فرانسه ميباشد.

در تصوير نمودي ندارد.
گزينهي « :»1اصطالح «مرگ مؤلف» مربوط به حوزهي نقد هنري است .كسداني كده
مرگ مؤلف را مطرح كردند معتقدند كه خالق يك اير هنري هنگام خلق يدك ايدر و
متن واقعاً نميداند چه چیدزي را خلدق مديكندد و هددف اصدلي او چیسدت؛ فقد
ايالعاتي را كه در وجدود و یهدن خدود دارد بده ندوعي متفداوت خدارج مديكندد و
مينويسد .آنها بر اين موعوع تكیه ميكنند كه يدك ايدر بايدد بده دور از مؤلدف آن

جنبش آوانگدارد فرانسده بده ويدژه مدوج اول آوانگدارد (امسرسیونیسدم) تحدت تدأيیر
«گريفیث» و فیلمهاي او («تعصه» و «تولد يك ملت») قرار داشتند« .ابدل گدان »
در فیلم «چرخ» (كه داستان آن شباهتهايي به داسدتان اديدپ سدیزيف پرومتده و
مسیح دارد) مونتاژ استعاري را كه از ابداعات گريفیث بود بسدیار هنرمندانده بدهكدار
گرفت .اين فیلم بر فیلمسازان مكته مونتاژ شوروي تأيیر زيادي گذاشت.
خالقيت موسيقي

بررسي شود.

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

- 121گزينهي «»1

(بابک کوهستانی)

(سازشناسی ایرانی و سازشناسی غربی)
- 118گزينهي«»4

(سبکهای سینمایی)

(محمد معتمد)

ساز دونلي سداز بدادي چدوبي مقیدد بددون زبانده محسدوب مديشدود كده تنهدا بدا
فلددوت بدداس مدديتوانددد در يددك خددانواده محسددوب شددود .كرآنگلدده و كالرينددت

ميتوان چهار ويژگي در فرم خطابهاي تشخیص داد:

بهترتیه سازهاي بدادي چدوبي دوزبانده و تدكزبانده هسدتند .پدنفلدوت سداز بدادي

 -1اين فرم بیننده را آشكارا مورد خطاب قرار ميدهد.

چوبي مطلق است.
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(بابک کوهستانی)

صفحهي22:


صفحهي22:


سددركلید بددهدسددتآمددده «ركددرن الكددرن» اسددت .در گددام تشددكیلشددده فاصددلهي
میان درجات متوالي «ركرن و مي» و «الكرن و سي» دوم بیشبزرگ است.

(مدهای کلیسایی)

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

براي پاسخگويي به سدؤاالتي از ايدن دسدت مديتدوان ايدن راه را پدیش گرفدت كده
از درجهي چنددم يدك گدام مداژور مديتواندد يدك مدد كلیسدايي سداخته شدود .در
اين سؤال بايدد گدام «البمدل مداژور» را در نظدر داشدت كده داراي  1عالمدت بمدل
است و از درجهي پدنجم آن (يعندي ندت مديبمدل) مدد «میكسدولیدين» مديتواندد
ساخته شود.

(احمد رضایی)

- 126گزينهي «»2

(مدشناسی موسیقی ایران)
دستگاهها و رِنگهاي منتسه به هركدام:
«شور» :هشتَري عرب اصول شهرآشوب (گريلي) (گريلي شستي)

---------------------------------------------«سهگاه» :دلگشا
- 123گزينهي «»1

(پارسا فردوسی)
«نوا» :نستاري

(فواصل)

«همايون» :فرح (شهرآشوب)

كنسونان ها:

«چهارگاه» :شهرآشوب (متن و حاشیه) (لزگي)

 -كامل :فواصل درست غیر از چهارم (يكم پنجم اكتاو)

«ماهور» :شهرآشوب حربي يكچوبه شَلَخو

 -غیركامل :سومها و ششمها

[برخي اسامي كه داخل پرانتز آمدده اسدت يدا در همدهي نسدخ بدهجدايماندده یكدر

ديسونان ها :فواصل كاسته و افزوده دومها هفتمها و نهمها
فاصددلهي چهددارم اگددر تنهددا باشددد ديسددونانت اسددت امددا اگددر ي دك فاصددلهي سددوم ي دا
پنجم درست در پايین آن قرار گیرد يك فاصلهي كنسونانت محسوب ميشود.

---------------------------------------------- 124گزينهي «»2

(احمد رضایی)

نشددده و يددا در برخددي تحددت عنددوان «رِنددگ» نیامددده و نغمددهاي عددربي عنددوان
شده].

---------------------------------------------- 127گزينهي «»4

(بابک کوهستانی)

(مدشناسی موسیقی ایران)

(سازشناسی غربی)

گوشههاي زير همگي در دستگاه «همايون» اجرا ميشوند:

توعددیح يادشددده مربددوط بدده پیتزيكدداتوي بددارتوك اسددت و بددا عالم دتِ زيددر نشددان

«چكدداوك» «گوشددهي چهارگدداه» «لیلددي و مجنددون» «مؤالددف» «بختیدداري»

داده ميشود:

«بیداد» «يرز» «عشاق» «شوشتري»

---------------------------------------------- 125گزينهي «»2

(احمد رضایی)

« »1هر دو بهمعناي انواع آرشهكشي بههمراه عربه بر روي سیم است.

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

(مدشناسی موسیقی ایران)
بدهيدور مثدال سدركلید چهارگدداه «دو» را بررسدي مديكندیم :درجدات دوم و ششددم
ماژور همنام آن (دو ماژور – بدون سركلید) را ربعپرده پايین ميآوريم.

گزيندهي « »1بدهمعنداي زدن عدربه بده سدیم بدا چدوبِ آرشده گزيندههداي « »3و

- 128گزينهي «»3

(سراسری)41 -

(سازشناسی غربی -شناخت سازهای ارکستر سمفونیک  ،8صفحههای  91و )98
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صفحهي23:


صفحهي23:


ساكسوفونها دركلید سل نتنويسدي مديشدوند و بدهترتیده از سدوپرانینو تدا بداس

سازهاي زهي -آرشدهاي ايدران معمدوالً فاقدد دسدتانبنددي هسدتند امدا تنهدا سداز

يكي در میان در ميبمل و سديبمدل كدوك مديشدوند؛ بدهيدوري كده ساكسدوفون

زهي -زخمهاي در موسدیقي ايراندي كده فاقدد دسدتانبنددي اسدت «عدود» (بدرب )

سوپرانینو يك سدوم كوچدك بداالتر صددا مديدهدد ساكسدوفون سدوپرانو يدك دوم

است .عود داراي  1۱سیم اسدت كده دو بده دو هدمصددا كدوك مديشدوند و نسدبت

بزرگ پدايین تدر ساكسدوفون آلتدو يدك ششدم بدزرگ پدايینتدر ساكسدوفون تندور

صوتي جفتسدیمهدا بدا يكدديگر فاصدلهي چهدارم درسدت پدايینروندده اسدت .اگدر

يك نهدم بدزرگ پدايینتدر ساكسدوفون بداريتون يدك سدیزدهم بدزرگ پدايینتدر و

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

ساكسوفون باس دو اكتاو و يك دوم بزرگ پايینتر صدا ميدهند.

---------------------------------------------- 129گزينهي «»2

با كلید سل نت نويسي شود يك اكتاو بمتر از نت نوشتهشده صدا ميدهد.

(خارج از کشور)45 -

- 132گزينهي «»1

(پارسا فردوسی)

(سازشناسی ایرانی)
در تددار و سددهتددار جفددت س دیم اول و دوم (س دیمهدداي اول تددا چهددارم س دیمهدداي

(سازشناسی غربی)
ساكسددوفون بدداريتون سددازي انتقددالي اسددت و يددك سددیزدهم بددزرگ (يددك اكتدداو و
يك ششم بزرگ) پدايینتدر صددا مديدهدد .بدمتدرين سدیم ويولنسدل ندت «دو» بدا
دوخدد اعددافه زيددر حامددل بددا كلیددد «فددا» مدديباشددد كدده چنددانچدده بخددواهیم
ساكسوفون باريتون هم صدا بدا ايدن ندت را بندوازد بايدد بده انددازهي يدك فاصدلهي
«سیزدهم بزرگ» از اين نت باال بدرويم تدا بده ندت مدورد نظدر برسدیم .كده در ايدن

سفید و زرد) همیشه نسدبت بده هدم فاصدلهي چهدارم يدا پدنجم دارندد (دو و سدل
يددا دو و فددا) و تنهددا سدیمهدداي پددنجم (واخددوان) و ششددم هسددتند كدده كددوكهدداي
متنوعي به خود ميگیرند .ايدن سدیمهدا معمدوالً بدر اسداس درجدات مهدم و اصدلي
(شاهد ايست خاتمه) دستگاه يا آوازهاي مورد نظر كوك ميشوند.

---------------------------------------------- 133گزينهي «»3

(احمد رضایی)

مثال نت «ال» زير خطوط حامل با كلید «سل» پاسخ صحیح است.

(تاریخ موسیقی غرب)
---------------------------------------------برخي آيار استراوينسكي:
- 131گزينهي «»3

(احمد رضایی)

بالهها :پرندهي آتشین پرستش بهار پتروشكا پولچینال آگون آپولو

(سازشناسی غربی)

سمفونيها :سمفوني مزامیر سمفوني براي سازهاي بادي سمفوني در دو ماژور

انتقددال كالرينددت آلتددو «فددا» و «مدديبمددل» بددهترتیدده «پددنجم درسددت» و «ششددم

مجلسي :داستان سرباز رگتايم براي  11ساز

بزرگ» پايینتر است.

اپرا :اوديسوس شهريار

فددرض مدديكنددیم نددت نوشددتهشددده «سددي» بددر روي خد سددوم حامددل كلیددد سددل

ديگر آيار :كنسرتوي اِبوني عروسي

باشد .صددادهي واقعدي آن ندت «مدي» خواهدد بدود و كلیدد مناسده بدراي آن كده
بر روي خ سوم آن «مي» باشد كلید «دو»ي خ دوم است.

- 134گزينهي «»4

---------------------------------------------- 131گزينهي «»4

(سازشناسی ایرانی)

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

(پارسا فردوسی)

(تاریخ موسیقی ایران)
موسیقيدانان منتسه به دورهي تاريخي [بعضاً تقريبي]
عباسي :ابراهیم و اسحاق موصلي زرياب منصور زلزال
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اختصاصي هنر

ساسددداني :باربدددد نكیسدددا بامشددداد رامتدددین سدددركش خددداركش آزاده آزادوار

صفحهي24:


صفحهي24:


مینور «آنتیك» يا «قدديم» همدان میندور «تئوريدك» يدا «يبیعدي» اسدت كده در آن
فارغ از تنالیته همواره ترياد تشكیل شده بر روي درجهي سوم «ماژور» است.

كوسان كاسهگر
سددداماني (سددددهي سدددوم و چهدددارم) :رودكدددي ابدددنخردادبددده زكريددداي رازي
خددوارزمي الكِندددي فددارابي ابددوالفرج اصددفهاني اخددوانالصددفا بددوعلي سددینا

---------------------------------------------- 139گزينهي «»3

(پارسا فردوسی)

(فرمشناسی)

ابنزيله بوزجاني

«باگاتددل» قطعددهاي سدداده و كوتدداه اسددت كدده معمددوالً بددراي سدداز پیددانو نوشددته

تیموري :عبدالقادر مراغي بنايي جامي حسن كاشاني محمود آملي

ميشود.

---------------------------------------------(بابک کوهستانی)

- 135گزينهي «»1

«فددوگ» فرمددي كنترپوانتیددك اسددت كدده بددهيددور كلددي قالدده يددابتي ندددارد امددا از
ويژگدديهدداي مشخصددي برخددوردار اسددت .اصددطالحات سددوژه جددواب كنترسددوژه
اپیزود و استرتو مربوط به فوگ است.

(آکوردشناسی)

«بدداالد» در زمددان كنددوني بدده آوازهدداي عامیاندده كدده در هددر بنددد شددعري موسددیقي

بددر روي درجددهي يادشددده آكددورد «ر فدداديز ال دو» مدديتوانددد سدداخته شددود كدده

تكددرار مدديشددود گفتدده مدديشددود .يددك فددرم شددعر و موسددیقي كدده بدده وسددیلهي

در معكوسِ دوم پنجم آكورد يعني نت «ال» در باس قرار ميگیرد.

موسددیقیدانهدداي شدداعر وابسددته بدده اشددراف قددرون وسددطي ( )vsorTèserخوانددده

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

مدديشددد .در آلمددان قددرن هجدددهم ايددن عنددوان بدده سددبك شددعرهايي ماننددد
«( »ksrEöginشدداه ارل شددعري از گوتدده) ايددالق مدديشددد .وقتددي ايددن اشددعار بددا

- 136گزينهي «»2

(بابک کوهستانی)

يعنددي بددراي هددر بیددت يددا هددر بنددد شددعر موسددیقي جداگانددهاي تصددنیف مدديشددد.

(هارمونی)
در كددادان

موسددیقي تلفیددق شددد بدده عنددوان « »tsrsnoEookogiesDمعددروف گشددت

يادشددده همددواره در بخددش بدداس درجددهي پددنجم بدده يكددم حركددت

يبیعددت رومانتیددك دارنددد بددهكددار بددردهانددد .فددرم بدداالد معمددوالً آزاد اسددت امددا

ميكند.

باالدهاي برام

---------------------------------------------- 137گزينهي «»4

آهنگسددازان پیددانو از دورهي شددوپن بدده بعددد ايددن عنددوان را بددراي آيدداري كدده

(احمد رضایی)

به فرم  ABAتصنیف شدند.

اتود يك قطعدهي سدازي يدا اركسدترال اسدت كده در ابتددا آموزشدي بدوده سدس
موزيكال ميشود و مشكالت تكنیكي در آن به وفور يافت ميشود.
تمددام فددرمهدداي موسددیقي كدده مشددكالت تكنیكددي در آن بررسددي مدديشددود از قددرن

(آکوردشناسی)

هفدهم كه سازها تكامل يافتند بهوجود آمدند.
ترياد ماژور :سوم بزرگ و پنجم درست

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

ترياد مینور :سوم كوچك و پنجم درست

- 141گزينهي «»1

ترياد افزوده :سوم بزرگ و پنجم افزوده

(فرمشناسی)

ترياد كاسته :سوم كوچك و پنجم كاسته

فوگتّا يك فوگ كوچك است.

---------------------------------------------- 138گزينهي «»3

(هارمونی)

(خارج از کشور)49 -

(پارسا فردوسی)

فوگدداتو (فددوگوار) قسددمت كوتدداهي از يددك قطعدده اسددت كدده ماننددد يددك نمددايش
فوگ آغاز شده است هرچند كه همانند آن ادامه نمييابد.
در كددانن بخددش يددا بخددشهدداي واردشددونده بايددد دقیق داً ملددودي بخددش آغددازي را
تكرار كنند.
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صفحهي25:


اختصاصي هنر

صفحهي25:


 pHاسیدها نشانگر قدرت آنهاست pH .اسیدها بین  1تا  1است .هرچه قددر pH

خواص مواد

كمتر قدرت اسید بیشتر است.
- 141گزينهي«»1

(زهره حسینی)

(کتاب سبز خواص مواد ،صفحهی  -12مواد و مصالح)

---------------------------------------------- 145گزينهي«»3

در سیستم خنككنندهي ساختمانها از سي .اف .سي ) (C.F.Cاستفاده مديشدود.

(شیمی رنگ)

سي .اف .سي مخفف كلر -فلوئور -كدربن اسدت .گداز سدي .اف .سدي بدراي پاشدیدن

رنگ عد اسید را با مخلوط پودر سیلی

پالستیكهاي اسفنجي در عايقهاي حرارتي كاربرد دارد.

مقابل اسیدها مقاوم است.

---------------------------------------------- 142گزينهي«»3

(سراسری)41 -

(زهره حسینی)

و رنگ روغن بده دسدت مديآورندد كده در

---------------------------------------------- 146گزينهي«»4

(مینا دامغانیان)

(مواد و مصالح)

(الیاف نساجی ،صفحهی  -11الیاف نساجی)

به يور كلي چسبندگي مواد در حالت غیر اشباع شده از آب قابل مالحظه اسدت( .در

پارچههاي تهیه شده از الیاف اكريلیك مستعد ايجاد پُرزدانده هسدتند .ايدن مسدئله

حالت اشباع مواد چسبندگي ندارند).

بیشتر در لباسهاي تريكو (مثل پُلیور) كه بافت شل دارندد بده وجدود مديآيدد و

---------------------------------------------- 143گزينهي«»2

(مینا دامغانیان)

در معرض ايجاد پُرزدانه هستند .به منظور بريرف كردن موقت پُرزداندههدا و بهبدود
ظاهر لباس ميتوان با احتیاط و با استفاده از قیچي گلولههاي كوچدك الیداف را از

(شناخت مواد و مصالح ،صفحهی  -198قیر و مواد نفتی)

سطح لباس جدا كرد.

مزايا قیر :غیرقابل نفویبودن در برابر ريوبدت و آب قابلیدت شدكلپدذير و ارتجداعر
خاصیت چسبندگر و چسباندن دانهها سنگي به يكديگدر پايددار نسدبتاً خدوب در
مواجهه با اسیدها بازها و نمكها و همچنین عايق بودن در برابر الكتريسیته.

---------------------------------------------- 147گزينهي«»4

(الیاف نساجی ،صفحهی  -88الیاف نساجی)

معايه قیر :در هوا گرم روان مرشود در گرما باال يا در مواجهده بدا حدرارت تجزيده
مرشود و مرسوزد مقاومت فشار و كششر كمر دارد به يور كه تغییر شكل مردهد
و در روغنها معدني و برخر حاللها ديگر مانند سولفوركربن حل مرشود.

---------------------------------------------- 144گزينهي«»2

نقايي از آنها مانند زير آرن و كنارههاي لباس كه سايش بیشتري دارند بیشتدر

(سعید کمالو)

خصوصیات الیاف كتان:
 زبري درخشندگي يبیعي جذب ريوبت زياد -قابلیت جذب و دفع سريع ريوبت

(کتاب سبز خواص مواد ،صفحهی  -858حاللها و رنگبرها)

 -استحكام زياد ( 2تا  3برابر استحكام پنبه)

اسید مادهاي است كه حداقل يدك اتدم هیددروژن دارد و قدادر اسدت در واكدنشهدا

 -افزايش استحكام در حالت مريوب

هیدروژن خود را به صورت  H آزاد كند.

 -كشساني (قابلیت ارتجاعي) كم
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- 148گزينهي«»3

اختصاصي هنر

(سعید کمالو)

صفحهي26:


صفحهي26:


(سعید کمالو)

- 152گزينهي«»1

(شناخت مواد و مصالح ،صفحهی  -118فلزات و نافلزات)

(تکنولوژی مواد ،صفحهی  -858صنایع جدید)

چدن نیز مانند آهن خام بدون اين كه خمیر شود در گرمداي  115۱تدا  13۱۱درجدهي

مصرف پالتهاي پالستیكي در سالهاي اخیر در كارخانجدات انبارهدا بسدتهبنددي

سانتيگراد یوب ميشود.

قفسهها حمل و نقل كاال مفروش كردن كف انبارهاي قطعات تولیدي فدرآوردههداي

---------------------------------------------- 149گزينهي«»4

(زهره حسینی)

(عکاسی)

ژالتین سخت است .اين اليه از اليهي قشر حساس محافظت ميكند.

(سعید کمالو)

(شناخت مواد و مصالح ،صفحهی  -24چوب)

- 153گزينهي«»3

تشريح ساير گزينهها:
گوادرات :وسیلهاي است كه در موقع حروفچیني نواحي خالي سدطرها را بدا آن پدر
ميكنند و انواع مختلف آن در جدولچیني به كار ميرود.

انواع چوبها از نظر مقاومت:

ناوداني :وسیلهاي است كه براي آغشته كردن توري به مادهي حساس به كار ميرود.

 -1سختچوبها :شامل چوب درختان پهن برگ مانند گردو بلوط و چنار است.
 -2نرمچوبها :شامل چوب درختان سوزني برگ مانند سرو كاج و سرخدار است.

---------------------------------------------(مینا دامغانیان)

(شناخت مواد و مصالح ،صفحههای  42و  -44چوب)

اشسون :وسیلهاي است در اندازههاي مختلف كه براي فاصله دادن بین سطور بده كدار
ميرود.

---------------------------------------------- 154گزينهي«»2

(سراسری)41 -

(کاغذ و چاپ)

يكر از مهمترين عیوب چوب خطدر آتدشسدوز آن اسدت .روشهدا مختلفدر بدرا
محافظت چوب در برابر آتشسوز وجود دارد .اندود كردن توسد پوشدشهدا گچدر؛
استفاده از آب شیشه (نوعر شیشه كه به دلیل تركیبات شیمیاير در آب حل مرشود) و
رنگها عد اشتعال و عد آتش (سیلیكونر) از اين روشها محسوب مرشوند.
چوب را مرتوان از يريق اشباع كردن با مواد شیمیاير رنگ تركیه الك و الكل كیلدر
پلراستر سوزاندن سطح چوب و قیراندود كردن در برابر آفات حشرات تغییرات شدراي
آب و هواير اسیدها و قارچها محافظت نمود.

(سعید کمالو)

(کتاب سبز خواص مواد ،صفحهی  -851کاغذ و چاپ)

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

- 151گزينهي«»3

وسیع اين است كه پالتهاي پالستیكي احتیاج به تعمیر ندارند.

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

اليهي محافظ يا اليهي عد خراش پوشش بااليي فیلم را تشكیل ميدهد و از جن

- 151گزينهي«»1

مختلف به میزان قابل توجهي افزايش يافتده اسدت .يكدي از داليدل ايدن اسدتفادهي

اگر مركه چاپ شده بر روي يك ورق به پشت ورق بعدي انتقال يابدد عمدل پشدت
زدن رخ داده است .پشت زدن باعث چسبندگي دو ورق به يكدديگر و كثیفدي چداپ
ميشود.

---------------------------------------------- 155گزينهي«»1

(کتاب سبز خواص مواد ،صفحهی  -822ابزار و اسلوبهای هنری)
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ماستیك براي جالدهي تابلوي نقاشي استفاده شدده و كوپدال ندوعي صدمش پوششدي
است كه بر روي نقاشي رنگ و روغن زده ميشود.

- 159گزينهي«»1

(زهره حسینی)

(شیشه)

---------------------------------------------- 156گزينهي«»1

صفحهي27:


صفحهي27:


(مینا دامغانیان)

سودا (اكسید سديم) و آهك ) (CaOنوعي اكسید فلزي هسدتند كده بدراي كداهش
دماي پخت و نارواني (ويسكوزيتهي شیشه) استفاده ميشوند.

(کارگاه نقاشی ،صفحهی  -81ابزار و اسلوبهای هنری)

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

«كرايون» ( )Crayonاندكي سختتر از پاستل است و ميتدوان آن را حدد واسدطي
میان پاستل و مداد رنگي دانست.

- 161گزينهي«»3

(مینا دامغانیان

(مرمت و موزهداری)

گزينهي « :»2براي سفید ماندن كاغذ ميتوان از مواد پوشاننده (ماسكها) اسدتفاده
كرد .يكي از ماسكهاي مايع «میسكیت» است كه آن را با «ترلینگ پرگدار» و يدا بدا
آغشتن قلممو به مايع ظرفشويي قبل از به كار بردن میسكیت به كار ميبرند.
گزينهي «« :»3اكولین» (جوهرهاي رنگي) از رنگهاي حالل در آب مديباشدد و بده
عبارتي «آبرنگ مايع» است كه با اعافه كردن آب به آن ميتوان آن را به هر مقددار

از «اُكسي المون» «دي سولفور كربن» و «برمور متیل» بدراي جلدوگیري از آسدیه
حشرات (به خصوص موريانه) استفاده ميشود.
گزينهي « :»1در مرمت سفال براي استحكام بخشدي لبدهي شكسدتگيهدا محلدول
پارالويید در استن با درصد  5را با قلممو به نرمي بر لبهي آن ميكشند .اين كدار هدم
براي جلوگیري از سايش و خرد شدن سفالها صورت ميگیرد و هم با قشر نازكي كه

كه مايل باشیم رقیق كرد.

به وجود ميآورد مانع نفوی نمكهاي موجود در مواد پراكندهي ترمیمدي بده خلدل و

گزينهي « :»1به اسسري تثبیتكنندهي اير «فیكساتیو» ميگويند.

فرج سفال ميگردد.

---------------------------------------------گزينددهي « :»2امددروزه رنددگهددايي را كدده در گذشددته بدده منظددور پوشدداندن سددطوح
- 157گزينهي«»1

(مینا دامغانیان)

(صنایع دستی)

از سطح نقاشي پاك ميكنند تا وععیت اصلي نقاشي قابل رؤيت شود .براي اين كدار

هنر «خاتمكاري» داراي اصطالحات متعددي است كه دلیل اين فراواني را به درباري
بودن اين هنر در دورهي صفوي نسبت ميدهند .در خاتمكاري «پره وارو» به پدرهاي
گفته ميشود كه از نه منشور تشكیل شده است.

از حالل استفاده نميشود بلكه اين كار به وسیلهي ورقه كردن و تراشدیدن رندگ در
زير یرهبین به وسیلهي تیش بیستوري انجام ميگیرد .اين اليهها را ميتوان به كمدك
خمیر متشكل از پارافین موم متانول تولوئن تترالین يا حاللهداي مشدابه بريدرف

---------------------------------------------- 158گزينهي«»4

آسیهديده و يا منطبق كردن نقاشي به سلیقهي روز به نقاشي اصلي اعافه مديشدد

(سعید کمالو)

كرد.
گزينهي « :»1عوامل مختلف محیطي باعث سستي كاغذ و در نتیجه آسیه ديددن و

(کتاب سبز خواص مواد ،صفحهی  -842صنایع دستی)

لك شدن آن ميشود .به همین دلیل عروري است كه كاغذ دوبداره آهدار زده شدود.

سنگ مرمر راي ترين سنگ براي خرايي است.

براي اين كار ژالتین مرغوب ( 1/5گرم) را در يدك لیتدر آب حدل كدرده و بده كاغدذ

توجه :تراشیدن دوراني قطعهاي سدنگي بده وسدیلهي چدرخ خرايدي بدراي سداخت

ميزنند .در مورد نسخي كه جوهر آنها در آب حل ميشدود مديتدوان از محلدول 2

اشیايي با حجم متقارن و مدور خرايي نام دارد.

درصد نايلون در الكل متیلیك يا اتیلیك استفاده كرد.

forum.konkur.in

