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  2    صفحه             A-420       درك عمومي هنر
  باشد؟ اغراق در صور طبيعي و توجه به امكانات بياني خط، شكل و رنگ مشخصة كار كدام مكتب مي  -101

  ستراكتيويسم كان) 4    اكسپرسيونيسم)3    سوررئاليسم )2    فوتوريسم )1  
  براي كاهش عمق ميدان چنانچه از ديافراگم باز استفاده شود بهتر است همراه با كدام فيلتر باشد؟   -102

  1( N.D    2( U.V   3( Difuser   4 (Polarize
  اند؟ سازي ايران به هند نقش بسزايي داشتهكدام گروه از هنرمندان در انتقال هنر قلمدان  -103

   آقازمان ـ محمد باقرـ زرين قلم )2   رسيدعلي ـ دوست محمد   ميرمصور ـ مي)1  
    قوللر آقاسي ـ موالنا خليل ـ قوام الدين )4    شفيع عباسي ـ علي محمد حيدريان ـ محمد يوسف )3    

  دهد؟ در نقش برجسته روبرو كدام خداي اساطيري قدرت را به پادشاه مي  -104
    مهر )1  
    هوروس )2  
  ايشتار ) 3  
   شمش )4  

  
  
  
  
  

  . ، سازي نسبتاً بزرگ از خانواده سازهاي مضرابي مقّيد است............  -105

    بينجو )4    تنبورك )3    تنبوره )2    دو تار )1  
  در كدام فيلم، چارلي چاپلين در دو نقش متضاد ظاهر شده است؟   -106

   هاي شهر  روشنايي)4    سلطاني در نيويورك )3    ديكتاتور بزرگ )2    عصر جديد )1  
  . منحصر بود............ بناهاي ديني دوران هخامنشي به   -107

  هاي جمعي گورستان) 4    معابد گوناگون )3    مقابر شاهان )2    آتشكده )1  
  عمدتاً چگونه آثاري بودند؟  »اوكيوـ يي«توليدات هنري مدرسه ژاپني   -108

  توراليستي و رئاليستي  نقاشي مناظر به سبك چين با بياني نا)1  
  . ي طبقه نوخاسته و مرفه جامعه بودهاي چوبي كه بازتابي از سليقه كليشه)2   
   طومارهاي آويختني و تزييني با تصاويري از فرمانروايان و كاهنان )3   
   نماي نقاشان چيني و تاكيد بر خطوط كنارههاي تزييني و رنگارنگ به شيوه نگاره)4   

  ي عباسيان معماري عراق متأثر از هنر كدام تمدن بود؟ در دوره  -109
  ايران ) 4    هند )3    تركيه )2    اسپانيا )1  

  در نقاشي، كدام هنرمند استفاده از كاردك را رواج داد و تكه رنگهاي بزرگ را روي بوم نقاشي گذاشت؟   -110
  الكروا اوژن د) 4   تئودور ژريكو )3    فرانس هالس )2    گوستاو كوربه )1  

  يك از ويژگي آثار معين مصور است؟  كدام  -111
   طراحي از انسان و حيوانات به صورت سه رخ )2    تركيب پيچيده از معماري و انسان )1  

    به تصوير كشيدن دو سوژه اصلي در پالن اول )4    قراردادن خط افق در باالترين قسمت كادر )3    
  هاي باستاني است؟ گي آثار هنرمندان كدام تمدنجوي از ويژتوجه به عمق نمايي  -112

   النهرين  مصر و بين)4    چين و روم )3    ايران و يونان )2    هند و ايران )1  
  ؟ باشدنميهاي مكتب شيراز يك از خصوصيات نگارهكدام  -113

  . اندها در ابعاد بزرگ و ساكن تصوير شده اندام)1  
  .  تب تركمانان در آن استفاده شده استكار مكهاي محافظه از شيوه)2   
  . هاي حماسي و پيچيده است در بردارنده موضوع)3   
   . دادندهاي صفوي ترجيح ميهاي وزين نگاره رنگهاي پاستلي را به رنگ)4   

  گيرد؟ يي كدام هنر سنتي قرار مهاي چوبي در زمرهساخت انواع كوبه، گل ميخ، چفت و مانند آن براي در و پنجره  -114
    فوالدكوبي )4   چلنگري )3    زمودگري )2   گري  كوفته)1  

  هاي صحافي شده با جلد چرمي دوران اوليه اسالمي چه خصوصيتي داشتند؟نخستين كتاب  -115
   . اي داشتندهاي تزئيني بسيار پيچيده شكل)1  
  .  برگردان مثلثي شكلي در انتهاي آن قرارداشت)2  

  . شد به صورت قطعه چسباني به جلد افزوده ميهاي منقوش چرم)3   
   . شد افزون بر تذهيب و تزئينات، از تشعير نيز در حاشيه جلد استفاده مي)4   
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  3    صفحه             A-420       درك عمومي هنر
  ي فرش جانمازي صحيح است؟ كدام گزينه درباره  -116

     .  نوع گره آن فارسي است)1  
  . شم است تار آن از جنس ابري)2  

   .  از تزيينات مشجر در آن استفاده شده است)3   
   . شود در زمينه الكي آن حيواناتي مانند آهو، گوزن و شير و پلنگ مشاهده مي)4  

  شود؟ هاي هنرمندان كدام اقوام مشاهده ميدر تصوير روبرو دست آفريده  -117
   آفريقايي)1  

   سومري )2   
  ي كهن  مصريان دوره)3   
   بوميان حاشيه درياي اژه )4   

  
  
  
  
  
   

  بردند؟ نقاشان چيني براي ايجاد بعد در آثارشان كدام روش را بكار مي  -118
  . بردندي فضايي ميان خوشنويسي و نقاشي بهره مي از فاصله)1  

  . رفت كار بست اصول و قواعد علمي پرسپكتيو در آثارشان بكار مي)2   
  . كردندها مجسم ميمرتفع تا دور دست چشم انداز را از ديدگاهي )3   
   . شدمو در آثارشان ديده ميچون و چرا بر قلم تندنگاري همراه با تسلطي بي)4   

  كردند؟ هاي ميانه به چه دليل اكثراً نقش اصلي را در يك تابلو بارها تكرار مينقاشان سده  -119
   براي ايجاد عملكردهاي مختلف و همزمان نقوش )1  

  يجاد بازنمايي خيالي و شباهت بيشتر به واقعيت  ا)2   
   ايجاد نوعي يكپارچگي فضايي بين بيرون و درون كادر )3   
   براي بهتر به بازي گرفتن نيروهاي تجسمي روي سطح تصوير)4   

  متر است؟ يك اعتقاد داشت كه در نقاشي، رنگ از طراحي و خالقيت از دانش بسيار مهدر ميان نقاشان نامبرده، كدام  -120
  دوالكروا ) 4  تينتورتو) 3    پوسن )2    انگر )1  

  باشد؟ گركو نسبت به نقاشان پيشين مييك از خصوصيات آثار تينتورتو و الكدام  -121
  ها، اهميت فضاي اطراف نسبت به سوژه تصوير، دگرگوني اندازه كادر  توجه به زيبايي پيكره)1  

  تر هاي پيچيدهبنديدن از تقارن خام و گرايش به تركيب تأكيد بر نور و رنگ، روي گردان)2   
  نمايي در تصاوير، به تصويركشيدن چين و چروك لباس حواريون و روايت داستانهاي انجيل  واقع)3   
  حالت و بكارگيري تكنيك محوسازي هاي خشك و بيبندي، پيكره توازن و هماهنگي در تركيب)4   
  برد؟ آ را چگونه به انتها ميدهي ماوريپيد نمايشنامه  -122 

  .آميزد عشق و حسد تند و آتشين با مهر مادري بهم مي)1  
  . شودهاي زندگي ناديده گرفته مي تغيير و انتقال وحشتناك ارزش)2   
  . دهد رويارويي ايزدان با يكديگر تقدير شخصيت زن را تغيير مي)3   
   . دهدكه شرايط خود را تغيير ميگردد  انسان موجودي تغييرپذير معرفي مي)4   

  . است................... تصوير روبرو نشان دهنده فضاي   -123
   سمبوليستي )1  

   فوتوريستي )2   
   سوپره ماتيستي )3   
   سوررئاليستي )4   

  
  

  يك اهميت داده است؟ در ساخت پيكر لميده به كدام» هنري مور«  -124
  . بخشدن زن را شكل مي بد،هاي هندسي از اتصال حجم)1  

  . خواست با توجه به برش عمودي و افقي سنگ پيكره زني را بسازد مي)2   
  . خواست پيكر زن را از داخل سنگ سخت بيرون بكشد مي)3   
   . اي شكل دهد كه حالت يك زن را القاء كندخواست سنگي را به گونه مي)4   
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  4    صفحه            A-420       درك عمومي هنر
  است؟ » ويسلر«كدام ديدگاه بيان كننده آثار   -125

  . آور و غيرمتجانس جهان واقعي را با هم تلفيق كندهاي شگفتي هنرمند بايد پاره)1  
  .  آنچه در نقاشي اهميت دارد موضوع نيست، بلكه نحوه بيان آن با رنگها و شكلهاست)2   
  . دهدكند به كار خود ادامه ميمي بي آنكه بداند چه ميشود كه آد غليان احساسات در ساخت اثر چنان شديد مي)3   
   . ها احساس دلزدگي كنند و به دنبال رنگهاي قوي و هماهنگيهاي جسورانه وحشي بروندكاري نقاشان بايد از ظريف)4     

  اين گفته از كدام معمار است؟  -126
  »هاي آن است و نه نماي آنآنچه در يك خانه اهميت دارد، اتاق«  

  آندرو راينهارت) 4    فرانك لويدرايت )3    والتر گروپيوس )2    تادائو آندو )1  
  تر است؟ كدام عنوان براي تصوير روبرو مناسب  -127

   ساز )1  
   داس )2   
  قرار  فضاي بي)3   
   حركت آرام )4   

  
  
  
   

  در تصوير مقابل كدام عامل ايجاد پويايي نموده است؟   -128
  ها  ازه ريتم كاهنده س)1  

  ها  ها و نيم سايه تنوع شكل در سايه)2   
  ها  تعداد محدود سايه و نيم سايه)3   
  ها  تغيير زواياي نور و سايه به كمك سازه)4   

  
  
   

  شود؟ براي تضعيف يا تشديد ويژگي بصري و رواني خط كدام شيوه پيشنهاد مي  -129
  دن خط  بريده بريده كشي)2      ممتد كشيدن خط در فضا )1  

  استفاده از يك خط محكم در فضاي وسيع ) 4    به كارگيري چند خط در يك فضا )3   
  يك از موارد زير از لحاظ اجرا و مضمون شباهت دارند؟ به كدام» جكسون پاالك«هاي نقاشي  -130

  هاي سرخپوستان غربي  شن نگاري)2    رنگ آميزي اشياء مردمان تبت )1  
  نقاشي روي سنگ و چوب بوميان استراليا ) 4   سياهپوستان آفريقا هاي ديواري  نقاشي)3   

  

                     فيزيك -درك عمومي رياضي 
  مجموع ارقام متمايز اين عدد كدام است؟ . شود تشكيل مي1 برابر عددي فقط از ارقام 9  -131

  1( 31    2( 33    3( 35    4( 37    
132-  o1      فلز حاصل، با ناخالصي چند . كنند درصد را با هم ذوب مي12 كيلو فلز از همان نوع با ناخالصي        15 درصد و    7 كيلو فلز با ناخالصي

  درصد است؟ 
  1( 5/9   2( 9  3 (o1  4 (5/o1  

  تفاضل ارقام آن كدام است؟ . شود واحد اضافه مي469آن  واحد افزوده شود، به مكعب 1اگر به عدد مثبتي   -133
  1( 1    2( 2    3( 3    4 (4   

سـن فعلـي ايـن    . شود سال بعد، سن من نصف سن پدرم مي14 سال قبل سن پدرم چهار برابر سن من بود،       4در  : آموزي گفت دانش  -134
  آموز كدام است؟ دانش

  1 (11  2( 12   3( 13   4 (14  
 دقيقه و چند ثانيه، هر دو عقربـه در يـك     32پس از   . انددار، دو عقربه دقيقه شمار و ساعت شمار منطبق برهم         ت عقربه در يك ساع    -135

  گيرند؟ راستا قرار مي
  1( 32    2( 43    3( o5   4 (52  

دد جديد، برابر هاي دو ع چند واحد اضافه شود، تا ميانگين وارون3 و 5به هر يك از دو عدد   -136
4
   باشد؟ 1

  1( 2-5  2( 12 −  3( 15 −  4 (222 −  
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  5صفحه             A-420       فيزيك -درك عمومي رياضي 
  تواند باشد؟  واحد بيشتر است، مجموع اين دو عدد كدام ميo51مربع مجموع دو عدد صحيح، از مجموع مربعات آنها   -137

  1( 28    2( o3  3 (32   4 (34  
سرعت متوسط ايـن    .  كيلومتر در ساعت پيموده است     o6 و بقيه مسير را با سرعت        o8 درصد يك مسير را با سرعت        o7اي  راننده  -138

  راننده در اين مسير كدام است؟ 
  1( 12/72    2( 72/72    3( 73    4( 74    

  رقم طبقه هزارگان اين عدد كدام است؟ . پذير است بخش17 بر 381aعدد چهار رقمي   -139
  1( 5    2( 6    3( 7   4 (8  

باشـد ابتـداي سـطح       8o/oاگر به خواهيم مقدار شيب      .  ساخته شده است   o/125 متر با شيب     5فاع  در زميني صاف يك پل به ارت        -140
  تر شروع شود؟  دار چند متر بايد عقبشيب

  1( 5/22    2( 24    3( 25    4( 5/27    
   مربع است؟ مساحت شكل مقابل چند واحد  -141

  1( 23   
   2( 5/23   
   3( 24   
   4( 5/24   

  
  

  در يك مربع هر رأس به وسط ضلع مقابل آن وصل شده است نسبت مساحت ناحيه سايه زده به مساحت مربع اصلي، كدام است؟   -142

  1 (
6
1  2 (

5
1  

  3( 
9
2   4( 

4
1   

  
  

دهيم كه از كنار هم گذاشتن آن دو قـسمت مكعـب            واحد از چوب را به دو قسمت چنان برش مي          4 و   6،  9مكعب مستطيلي به ابعاد       -143
  حاصل شود، مساحت ناحيه برش داده شده چند واحد مربع است؟ 

  1( 36    2( 42    3( 48    4( 45    
  كدام است؟  xدر شكل مقابل اندازه   -144

  1( 92/1   
   2( 96/1   
   3( 98/1   
   4( 4o/2    

زده چنـد برابـر     ، مساحت مثلث سايه   PA=4 يعني   P و فاصله نزديكترين نقاط دايره تا نقطه         PB=6در شكل مقابل طول مماس        -145
   است؟ PABمساحت مثلث 

  1( 2/1   
   2( 25/1   
   3( 35/1   
   4( 5/1   

  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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  6    صفحه            A-420       فيزيك -درك عمومي رياضي 
نقطه تالقي دو قطر از خطي كه وسط هر دو ساق را بهم وصل كند               فاصله  .  برابر قاعده كوچكتر آن است     2اي قاعده بزرگتر    در ذوزنقه   -146

  چند برابر ارتفاع ذوزنقه است؟ 

  1( 
6
1   2( 

4
1   3( 

3
1  4 (

5
2  

  در شكل مقابل چند قطعه يكسان وجود دارد؟   -147
  1( 22   

   2( 23   
   3( 24   
   4( 25   

  
  شكل مقابل از نظر تقارن كدام وضعيت را دارد؟   -148

   فاقد تقارن )1  
   دو محور تقارن )2   
   دو محور تقارن ـ مركز تقارن )3   
   مركز تقارن )4   
  كنـد، نـسبت    يم مـي  ها و موازي يك ضلع آن، مثلث مفـروض را بـه دو قطعـه تقـس                در يك مثلث خط گذرنده بر محل تالقي ميانه          -149 

  هاي آن دو قطعه كدام است؟ مساحت

  1( 
3
2   2( 

4
3   3( 

5
4   4( 

6
5   

  شود؟ با چرخش حداقل چند درجه شكل مقابل دوباره برخودش منطبق مي  -150
  1( 15   

   2( o2   
   3( o3   
   4( 45   

  
  
  هاي اين دو دايره كدام است؟ نسبت مساحت. اي محاط و دايره ديگري محيط شده استدر يك شش ضلعي منتظم دايره  -151 

  1( 
2
1   2( 

8
5   3( 

3
2   4( 

4
3   

   درجه، در بيرون شكل تشكيل شده است؟ o15چند زاويه .  واحد است19محيط شكل مقابل   -152
  1( 2   

   2( 3   
   3( 4   
   4( 5   

  
  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.saednews.com



  7    صفحه            A-420       فيزيك -درك عمومي رياضي 
  ها، حداكثر چند شش منتظم ساخته جايي آنبا جابه. جا شوندتوانند جابههاي شكل مقابل ميها و مثلثهر يك از مربع  -153

  شود؟              مي
  1 (4   
  2( 5   

   3( 6  
   4( 7    

   سه نقطه متمايز غيرواقع دريك راستا است، تعداد صفحات گذرا بر اين سه خط كدام است؟ P بر صفحه تصاوير قائم سه خط متمايز  -154
   صفر ) 4    3 )3  2 )2   1) 1  

  جسم فضايي مقابل چند وجه دارد؟   -155
  1( 9  

   2( o1   
   3( 12  
   4( 14   

  
  : باال رفتن انرژي دروني يك جسم، معموالً  -156 

  .  ناشي از انبساط جسم خواهد بود)2  . شود سبب انقباض آن جسم مي)1  
  . شودتر شدن آن جسم ظاهر مي بصورت گرم)4  . باشدهاي درون جسم مي حاصل واكنش)3  

  : علت آن است كه. شودتر در درون آب شنيده مياگر صدايي در كنار يك استخر توليد شود، اين صدا خيلي ضعيف  -157
  . يابدآن در آب كاهش مي) فركانس(امد  بس)1  
  .  كند صوت در آب انتشار پيدا نمي)2  
  .شوديابد و يا جذب مي بخش زيادي از انرژي صوت در سطح جدايي آب و هوا، بازتابش مي)3  
  .  شود سرعت انتشار آن در آب كاهش يافته و انرژي آن به سرعت پخش مي)4  

  . دهد ولت را نشان ميo1سنج رو، ولتدر مدار روبه  -158
   چند وات است؟ Rتوان مصرفي   
  1( 2   
  2( 5   
  3( o2  
  4( o5   

  
  

  دهد؟كدام مورد را انجام مي» بلندگو«  -159
  . كندكي تبديل مي موج الكتريكي را به موج مكاني)2  . شود باعث افزايش سرعت صوت مي)1  
  ي موارد  همه)4  . دهد طول موج صوت را افزايش مي)3  

 برابر طول جسم ببينيم، جسم را بايد 3بين، تصويري مستقيم و اگر بخواهيم با اين ذره. متر است سانتي15بيني ي كانوني ذرهفاصله  -160
  بين قرار دهيم؟ متري از ذرهدر چند سانتي

  1( o1   2( o2   3( o3  4( o4  
  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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  8صفحه             A-420      ترسيم فني 
تقارن ..............  را   Oاي از خود شكل باشد، آنگاه       ي شكل، نقطه   در صفحه  Oي  نسبت به نقطه  .......... هر نقطه از يك شكل      .. ........اگر    -161

  . آن نامند
  منعكس، دوبعدي، شعاع ) 4    قرينه، هندسي، مركز)3    مشابه، ترسيمي، صفحه )2    تصوير، فني، محور )1  

  رابرند، مساحت كدام بيشتر است؟ ها بهاي زير محيطدر شكل  -162
  

  
  
  
  
  

  تواند داشته باشد؟  چه وضعي نسبت به آنها مي31دايره به قطر . دو دايره مطابق شكل موجود است  -163
   مماس داخل بر هر دو دايره )1  

  2C و خارج بر1C مماس داخل بر )2   

  1C و خارج بر2C مماس داخل بر )3   
  .  امكان دارد3 و 2 ، 1 هر سه حالت )4    
   

  : توان گفتدر رابطه با يك چند ضلعي در يك دايره مي  -164
  . دايره باشد بزرگترين ضلع چند ضلعي بايدكوچكتر از قطر )2   . تواند برابر قطر دايره باشد فقط يكي از اضالع مثلث مي)1  

   . تواند با قطر دايره مساوي باشد بزرگترين ضلع چند ضلعي مي)4   . تواند با قطر دايره مساوي باشد فقط قطر يك مربع مي)3   
  : در بيضي همواره  -165

  1( baff +=21  

   2( 212 ffb≤  

   3( 212 ffb>  

   4( 2
21

22
4
1 )ff(ba +=   

  
   باشد، مساحت مثلث متساوي االضالع كدام است؟ dرو اگر قطر دايره در شكل روبه  -166

  1( 2
16

33 d  

   2( 2
4
3 d  

   3( 2
16

23 d  

   4( 2
12

35 d   

  :توان گفترو، ميبا توجه به شكل روبه  -167
  . آنها دو شكل متنافرند) 1  
  . اند آنها دو شكل قرينه)2  

  . اند آنها دو شكل متشابه)3   
   .  مساحت شكل بزرگ دو برابر شكل كوچك است)4   

  رو كدام گزينه صحيح است؟ با توجه به شكل روبه  -168

  1( MD.MCMB.MA =  

   2( 
2

MEMC.MB =  

   3( MD.MCDE.CE =  

   4( MEMA.MD =   
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  9صفحه             A-420      ترسيم فني 
  با توجه به شكل براي ساختن يك مثلث متساوي االضالع در دايره، در شرايط موجود، حداقل زدن چند كمان الزم است؟   -169

   يك )1  
   دو )2   
   سه )3   
   چهار )4   

  
  كدام كاغذ استاندارد است؟   -170 

  1( 7651 ×o   2( 14851 ×o   3( 14171 ×o   4 (o21279×  
  : رنگي بودن شابلون به دليل  -171

  .  هماهنگي بهتر با چشم و در نتيجه خستگي كمتر چشم است)1  
  . ها از يكديگر، براي سرعت انجام كار است تفكيك شابلون)2   
  .  تشخيص فرم و موقعيت هر شكل در موقع رسم است)3   
   .  مقاومت بيشتر مواد رنگي در مقابل نور و هواست)4   

  ؟نيستكدام شكل با يك بار حركت قلم، بدون برداشتن از روي كاغذ و عبور دوبار از روي يك خط، قابل ترسيم   -172
  

  
  
  
  

  چه كسري از مكعب باقي مانده است؟. ت مكعب ايجاد شده استرو شش سوراخ راه به در، در شش سمدر شكل روبه  -173

  1( 
3
1  

   2( 
3
2  

   3( 
8
3  

   4( 
2
1  

23رو اگر مساحت سطح روبه  -174  cmoمحيط آن كدام است؟ .  باشد  
  1( 512  

   2( 514  

   3( 516  
   4( o3   

  
   

  روي صحيح كدام است؟ با توجه به شكل موجود، نماي روبه  -175
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  10صفحه             A-420      ترسيم فني 
  م است؟ با توجه به دو نماي موجود، نماي افقي صحيح كدا  -176

  
  

  
  
  
  
  
  

  ي نيمرخ در اين جسم موجود است؟ خط عمود بر صفحهبا توجه به ديد از جلوي داده شده، چند پاره  -177
  1( 9   

   2( o1   
   3( 11   
   4( 12   

  
   

  
  با توجه به شكل، كدام خط مجازي است؟  -178

  1(a  
   2 (b  

  3( c  
   4( d  
   

  
  

  )cmبرحسب (ها معموالً در چه حدودي است؟ ضخامت قاب پنجره  -179
    15 تا 7 )4    12 تا 8 )3    13 تا 6 )2    7 تا 5 )1  

  باشد؟  مي2هاي فاز كدام مورد از وظايف نقشه  -180
  ها به ديوار  چگونگي اتصال پنجره)2    طراحي فضاها توسط معمار )1  

   بعدي  معرفي پرسپكتيوها و نماهاي سه)4   رفرما هاي كلي طراح به كاي ايده ارائه)3   
  

                    خالقيت تصويري و تجسمي  
  نشانه روبرو مناسب كدام مكان است؟   -181

   مركز ارتباطات )1  
   موسسه آموزش موسيقي  )2   
    هنر از راه دور  آموزش)3   

  سازان نوگرا انجمن مجسمه) 4  
  شود؟رو ديده ميت در تصوير روبهكدام خصوصي  -182

   سكون)1  
   انكسار )2    
   عدم وحدت )3   
   ژرف نمايي)4   

  
  يك از انواع فضاها بهره گرفته شده است؟ رو، از كدامدر نقاشي پيش  -183

   تلفيقي )1  
   وهمي )2   
  نما واقع)3   
   دوبعد نما )4   

  كند؟ كدام خصوصيت ميكردن رنگ قرمز به دايره، آن را داراي اضافه  -184
    روشني، اغراق )4  معلق، گرمي ) 3  سنگيني، استحكام ) 2    اعتراض، سبكي)1  
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  11صفحه         A-420    خالقيت تصويري و تجسمي  
  تر است؟ هاي عملي مناسبكدام نشانه، براي آموزش  -185

  
  

    
  

  رو با تأكيد بر كدام عناصر بصري خلق شده است؟پوستر روبه  -186
   عدم ثبات و ريتم )1  

   اغراق و صراحت )2   
   بافت و حركت )3   
   ايجاز و تمركز )4   

  
   

  
  

  توسط كدام هنرمند طراحي شده است؟» خانه هنرمندان ايران«نشانه   -187
   ساعد مشكي )1  

   مرتضي مميز )2   
   ابراهيم حقيقي )3   
   قباد شيوا )4   

  يك از موارد زير است؟ كدامتصوير مقابل در وهله اول تداعي كننده  -188
   درختكاري )1  

   كنترل جمعيت )2   
   نقشه جغرافيايي )3   
    ورزش زمستاني )4   

  
 
  

  كدام عنوان مطابقت بيشتري با مفهوم نشانه روبرو دارد؟   -189
   مركز مخابره )1  

   خدمات مشاوره )2   
  هاي جمعي  موسسه رسانه)3   
    موسسه پرورش ايده و خالقيت)4   
  رو توسط كدام هنرمند خلق شده است؟ طرح پيش  -190 

   ادگار دگا )1  
   وان رين رامبراند )2   
   لئوناردو داوينچي )3   
   هنري ماتيس )4   
  ها مناسب محيط و فضاي آشپزخانه است؟ انتخاب چه رنگي بيش از بقيه رنگ  -191 

   نارنجي روشن) 4    آبي آسماني )3    قرمز بنفش )2    سبز )1  
  رو، تداعي كدام عنصر بصري مد نظر نبوده است؟ در نشانه تصويري روبه  -192

    خورشيد )1  
    گنبد )2  
  كره زمين ) 3  
  طبيعت گياهي ) 4  

  رو منتقل كننده كدام حس است؟ تصوير روبه  -193
   بيكاري و سرگرداني )1  

   دقت و صالبت  )2   
   انديشه و تشويش )3   
  ي  جستجو و حسابگر)4   
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  12صفحه         A-420    خالقيت تصويري و تجسمي   
  كدام عنوان مناسب تصويرسازي مفهومي روبروست؟   -194

   تكثير )1  
   انهدام )2   
   ازدحام )3   
   توهم )4   

  
  
  يافت؟ هاي تبليغاتي ايران، به چه خطي نگارش ميمتن نخستين آگهي  -195 

  شكسته نستعليق ) 4   اي نسخ روزنامه)3    نسخ )2    نستعليق)1  
  رو با كدام مفهوم مطابقت و برابري بيشتري دارد؟ تصوير روبه  -196

   رويا )1  
   سقوط )2   
   پرواز )3   
   بهم ريختگي )4   

  
   

  
  

  نمايد؟ رو به چه منظور مناسب مينشانه روبه  -197
   انجمن حمايت از زنان )1  

   ماهنامه تاريخ زنان )2   
  اسب اندام  مركز الغري و تن)3   
    مركز باروري و سالمت مادر )4   

  طرح پارچه روبرو با الهام از كدام عنصر خلق شده است؟   -198
   رگ برگ )1  

   ردپا )2   
   باغ شني)3   
  اثر انگشت ) 4   

  
  
  

  اثر موريس اشر، از كدام نوع پرسپكتيو بهره گرفته شده است؟ » نسبيت«در تابلوي   -199
   سطحي )1  

  طي  محي)2   
   علمي )3   
  اي  چند نقطه)4   

  
   

  گردد؟ رو كدام مفهوم القا ميدر تصوير روبه  -200
   كمين )1  

   ترس )2   
   اسارت )3   
    خشونت )4   

  

  

                    خالقيت نمايشي  

  گويند؟شود، چه ميبه نمايشي سبك با آواز فراوان و گفتگوي كم كه امروزه كمدي موزيكال نيز گفته مي  -201

    اپراي دراماتيك )4    درام احساساتي )3    كمدي رفتار )2    اپرت )1  
  نويس معاصرند؟ آثار كدام نمايشنامه» ديكته و زاويه«و » ماه عسل«  -202

  بهرام بيضايي ) 4    غالمحسين ساعدي )3    صادق هدايت )2    اكبر رادي )1  

www.saednews.com



  13صفحه             A-420      خالقيت نمايشي  

  داراي چه ويژگي است؟ » كاتاكالي«نمايش   -203
  . شودهاي گروهي اجرا ميهاي متعدد و رقص به كمك ميان پرده)1  

  .گردد همراه موسيقي و رقص، حركات انگشتان دست و چشم ارائه مي)2   
  . هاي رنگارنگ و همسرايي با گوناگوني صحنه و موسيقي همراه است لباس)3   
   . شودهاي استثنايي شامل يك گفتگو نيز مي در حالت تك گويي كه)4   

  باشد؟ هاي اوليه آن مييك از مشخصات ملودرام و قالبكدام  -204
  .  دنياي ملودرام معموالً بدبينانه است)2   .  سرنوشت و تقدير در ملودرام حكميتي ندارد)1  

   . يداد برحسب عملكرد شخصيت مثبت نمايش است پيشرفت رو)4   . طبعي دارد شخصيت منفي ملودرام نقاب شوخ)3   
  باشد؟مي» اوريپيد«يك از خصوصيات آثار كدام  -205

  . داستان بر تصادف و اتفاق و شناسايي متكي است) 1  
  .  جدال و قدرت طلبي خدايان مسئله اصلي آثارش است)2  

  .كنندهاي او در جهاني ناآرام زندگي مي شخصيت)3   
   . شوندكنند و به مرگ محكوم ميدر مقابل قانون گروهي قيام ميهاي او  شخصيت)4  

  ؟ باشدنميهايش در نمايشنامه» هنريك ايبسن«كدام مضمون، دغدغه آثار   -206
   بيان مسائل كلي انسان در حاشيه يك رويكرد سمبوليك ـ رومانتيك )1  
  ي  اعتقاد به مسائل اجتماعي روز و تجزيه و تحليل زندگي شهرنشين)2  

  هاي واقعيهاي خيالي در كنار شخصيت بكارگيري شخصيت)3   
   .   نوعي اعتقاد به تقدير كه بر پژوهش غنايي و شعري تمركز دارد)4   

  كنند؟فوتوريستها كدام نوع نمايش را پيشنهاد مي  -207
   نمايشي طويل و تحليلي و ايستا )1  

  . ر يك موقعيت نمايشي را ارائه دهد نمايش تركيبي كه در يك يا دو قسمت بتواند جوه)2   
  . خواهد جريان واقعي تفكر را بيان كند حركت غيرارادي و ذهني خالصي كه مي)3   
   .  نمايشي كه وجود را مقدم بر ماهيت دانسته و بيشتر با سرنوشت سروكار دارد)4   

هاي مخملي انداخته شده، به صورت نيمه پنهـان  آن پارچهدر كدام نوع نمايش دو بازيگر اسكلتي چوبي شبيه به اسب را كه بر روي                  -208
  كنند؟حمل مي

  كابوكي ) 4   گاكو  گي)3    ساراگاكو )2  نوآ ) 1  
  از تدوين موازي فشرده استفاده كرده است؟ » بيگانگان در قطار«به كدام دليل، هيچكاك در فيلم   -209

  انگيز نوايي با داستاني وهمي غافل گيركردن و هم برا)2   .  گمان قهرمان داستان به بيننده القاء شود)1  
    تقسيم همدلي ما بين قهرمان فيلم و شخصيت خبيث داستان)4   هاي مشترك ايجاد اضطرابي عميق به كمك تداخل صحنه)3   

  شود، كدام است؟ هاي مونتاژ ديده ميهاي تضاد گرافيكي كه در آثار كارگردانترين شكلاز برجسته  -210

  . شود تا پرده كامالً سياه شودنمايي كه به تدريج تاريك مي) 1  
  .شود تا نمايي از فيلم روي آن ظاهر شودپرده تاريكي كه به تدريج روشن مي) 2   
  .شودزدن از يك تصوير به همان تصوير در حالي كه در نماي دوم تصوير وارونه ميبرش) 3   
  . شوندهايي كه روي پرده ديده ميينش و آرايش اشياء و آدمهاي فريم فيلم براي گزبه كارگيري لبه) 4   

  برخوردار است؟ ) بكفالش(كدام فيلم از ساختار بازگشت به گذشته   -211
   ها ـ داريوش مهرجويي نشين اجاره)2      هامون ـ داريوش مهرجويي)1  
   ي دوست كجاست ـ عباس كيارستمي خانه) 4    كتاب قانون ـ مازيار ميري  )3  

  كشد؟ به صورت انتزاعي كدام شخصيت را به تصوير مي» ي مكانيكيباله«فرنان لژه در   -212
    چارلي چاپلين )4    وينستون چرچيل )3   كندي  جان اف)2    مرلين مونرو )1  

  كدام مورد بيانگر تبحر آنتونيوني در آثارش است؟  -213
  دوداستفاده متعادل از عمق ميدان و حركت دوربين مح) 1  

  پردازي در عمق و برداشت بلند توام با حركت دوربين صحنه) 2    
  بندي ديداري چشمگير  استفاده از نماهاي ايستا با تركيب) 3   
  .  كندشگردهاي فيلم امپرسيونيستي را با روايت از هم گسيخته سورئاليستي تركيب مي) 4   

  ؟ باشدنميها و نور راي تركيب دكور، لباس، آدمهاي اكسپرسيونيستي بهاي فيلميك از تكنيككدام  -214

  هاي همانند اغراق و همنشيني شكل) 4    سطوح استيليزه )3                    عدم تقارن )2   از ريخت افتادگي)1  
  كوروساوا از لحاظ ساختار است؟» راشومون«يك مشخصه اصلي فيلم كدام  -215

  .  استاز نماي معرف به كرات استفاده شده) 1  
  . جسورانه از برش به جلو يا كات اين در آن استفاده شده است) 2   
  . ، بهره گرفته شده استبك جسورانهاز ساختار مبتني بر فالش) 3   
  .  گردنددهند و دوباره به رويدادهاي زمان حال باز ميرويدادهاي داستان آن، گاهي اتفاقات آينده را نشان مي) 4    
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  رو در طراحي پوستر يك فيلم استفاده كنيم كدام مضمون مناسب آن است؟ چنانچه بخواهيم از تصوير روبه  -216
   اقتصادي ـ توليد ابزار و يراق )1  

   فرهنگي ـ توليد وسايل كمك آموزشي )2   
  هاي كمك آموزشي  آموزشي ـ نشر كتاب)3    
   جايگاه كودكان در جامعه  اجتماعي ـ توجه به)4   

  
   

  
  براي بيان حس يگانگي از كدام عامل استفاده شده است؟  -217

   زاويه دوربين، انتخاب لنز و كادر بسته )1  
  كادر عمودي، نورپردازي خنثي و كهولت فيگورها ) 2   

   نورپردازي مضاعف، كادر بسته و عمق ميدان زياد )3  
   پس زمينه و كادر بسته تصوير  تاكيد يكسان بر پالن اول و )4   

  
  كدام عوامل نقطه قوت تصوير روبرو در ايجاد فضاي عاطفي است؟   -218

  بندي خنثي  زاويه دوربين و تركيب)1  
   انتخاب لنز و نورپردازي مناسب )2   
   حذف پرسپكتيو و بعد نمايي در پس زمينه)3   
    انتخاب حركت افقي به عنوان ريتم غالب در تصوير)4   
   

  
  

  گر آثار كدام هنرمند است؟ ي روبرو بيانبندي در صحنهنورپردازي و تركيب  -219
   داوينچي )1  

   روبنس )2   
   رامبراند )3   
   ميكل آنژ)4   

  
  
  
  
  
  
  

  كدام است؟) از چپ به راست(در استوري بورد مقابل نحوي چيدمان تصوير به ترتيب   -220
  2 و 1، 4، 3 )1  

   1 و 2، 4، 3 )2   
   2 و 4، 1، 3 )3   
    3 و 4، 1، 2 )4   

  

  

  
                    خالقيت موسيقي 

   اشاره به كدام مفهوم دارد؟ Idėe fixe» ايده فيكس«واژة   -221
  . رود ملوديي كه در سرتاسر يك اثر طوالني براي نماياندن يك ايده به كار مي)1  
  . شوداي ملوديك بارها در خط باس تكرار مي ايده فرمي مبتني بر وارياسيون كه در آن)2  
  . تراي زيرتر يا بمدرنگ آن در گستره اجراي يك ملودي يا الگويي از آكوردهاي متوالي و سپس تكرار بي)3  

  .  دگرگون ساختن حالت يك تم هنگام نمود دوبارة آن با ايجاد تغيير در ديناميك، اركستراسيون يا ريتم)4   
  ج عالمت ديز در سركليد چه گامهايي خواهيم داشت؟ با پن  -222

   سي ماژور ـ سل ديز مينور)4  ماژور ـ دو ديزمينور مي)3   سي ماژور ـ سل مينور )2  ماژور ـ دو مينور  مي)1  
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  باشد؟ فاصلة مقابل كدام است و معكوس آن كدام گزينه مي  -223
  ك ـ ششم بزرگ  سوم كوچ)1  
   سوم بزرگ ـ ششم كوچك )2  
   ششم كوچك ـ سوم بزرگ )3  
   ششم بزرگ ـ سوم كوچك )4  

  هاي موجود در بستر صوتي موسيقي ايراني كدام است؟ تعداد نغمه  -224
  1( 7   2( 17   3( 28   4( 32   

  كنيم؟ براي درست كردن مدليدين از مبدأ سل چگونه عمل مي  -225
  ) كنيمزير مي( .بريمسازيم و درجة سوم آن را نيم پرده كروماتيك باال مي مينور طبيعي مي از نت سل گام)1  
  . بريمسازيم و درجة چهارم آن را نيم پرده كروماتيك باال مي از نت سل گام ماژور طبيعي مي)2  
  )كنيمبم مي( .آوريميسازيم و درجة سوم آن را نيم پرده كروماتيك پايين م از نت سل گام مينور طبيعي مي)3  
  .  آوريمسازيم و درجة چهارم آن را نيم پرده كروماتيك پايين مياز نت سل گام ماژور طبيعي مي )4  

  ميان درجات تونيك و دومينانت وجود دارد؟ ) پنجم كاسته (tritoneاي يك از مدهاي زير فاصلة سه پردهدر كدام  -226
   فريژين)4   ليدين )3   دورين )2   لوكرين )1  

  باشد؟ گوشة روح افزا مربوط به كدام دستگاه موسيقي ايراني مي  -227
   راست پنجگاه )4   چهارگاه )3   ماهور )2   نوا )1  

  فاصلة مقابل كدام گزينه است؟   -228
   دوم كم كوچك )1  
   دوم نيم بزرگ)2  
   دوم بيش بزرگ )3  
   دوم بيش كوچك )4  

  ارمونيك است و از كدام نوع است؟ در نمونة مقابل كدام نت غيره  -229
   سل ـ تكيه )1  
   سل ـ پيشا )2  
   سل ديز ـ گذر)3  
   سل ديز ـ همسايه)4  

  
  

  آكورد شش چهار مقابل از كدام نوع است؟   -230
   آكورد شش چهار گذر )1  
   آكورد شش چهار همسايه )2  
   آكورد شش چهار چنگاله )3  
   آكورد شش چهار كادانسي )4  

  
  

  باب داراي چند وتر اصلي است؟ ر  -231
   شش وتر )4   پنج وتر)3   چهار وتر )2   سه وتر )1  

  شود؟ قاوال نام ديگر كدام ساز است و در كدام ناحية ايران نواخته مي  -232
   دف ـ آذربايجان غربي )4   دف ـ گيالن و تالش )3   دايره ـ آذربايجان شرقي )2   دايره ـ خراسان )1  

  گيرد؟ رن امروزه با كدام كليدها صورت مينويسي هونت  -233
   كليد فا و كليد آلتو )4   كليد سل و كليد آلتو )3   كليد فا و كليد تنور )2   كليد سل و كليد فا )1  

  كند؟ ي ترومبون تنور كدام نت را توليد ميپوزيسيون اول و بسته  -234
  بكار سي)4  بمل  سي)3   البمل )2   ال )1  

 بنيادي در موسيقي باروك كه اثري است پلي فنيك و مبتني بر يك تمِ اصلي كه پيوسته خطوط ملوديك سوژه را تقليد فرمي مهم و  -235
  كنند، چه نام دارد؟ مي

   تم و وارياسيون )4   سونات )3   فوگ )2   سوئيت )1  
  واي دراماتيك آن است، چه نام دارد؟ ي حال و هاي كوتاه براي اركستر كه آغازگر پردة اول يك اپرا و برپا دارندهقطعه  -236

   اكسپوزيسيون )4   اوورتور )3   اوراتوريا )2   اپيزود )1  
  هاي خشن است، چه نام دارد؟ هاي شديد دروني و به كارگيري ديسونانسسبكي موسيقايي كه تكية آن بر بيان هيجان  -237

  يسم  نئوكالسيس)4   امپرسيونيسم )3   اكسپرسيونيسم )2   سمبوليسم )1  
  شود، چه نام دارد؟ خطي آوازي در اپرا، اوراتوريا يا كانتات كه به صورت گفتار گونه اجرا مي  -238

  رسيتاتيف )4   آريوزو)3   آكاپال )2   آريا )1  
  مرتضي ني داود نوازندة چيره دست كدام ساز بوده است؟   -239

   قانون )4   سنتور )3   تمبك )2   تار )1  
  هنگساز ايتاليايي است؟ توسكا اثر كدام آ  -240

   لئونكاوالو )4   پوچيني )3   وردي )2   ماسكاني )1  
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  نامند چيست؟ دليل اينكه سنگ آهك دولوميتي را دو كربناته مي  -241
  .  از تركيب دو نوع آهك با قابليت متفاوت تشكيل شده است)1  

  . م و كربنات كلسيم تشكيل شده است از تركيب طبيعي كربنات منيزي)2   
  .  اين سنگ آهك در هنگام تشكيل، در دو مرحله ذوب و منجمد گرديده است)3   
   . نشين شدن مضاعف مواد آهكي و كربني محلول در آب تشكيل شده است از ته)4   

  درصد آهن در كدام سنگ آهن بيشتر است؟   -242
  سولفور آهن ) 4    ماگنتيت )3    ليمونيت )2    هماتيت )1  

  گذاري فلز به منظور برشكاري با مشعل، بهتر است از كدام ماده استفاده شود؟براي نشانه  -243
  سنگ صابون ) 4  پرگار فوالدي ) 3    تيزبر )2    گچ )1  

  ؟ هاي سرچوب را با كدام ماده مخلوط كنيمبهتر است گرده» سرچوب«در كار باچوب براي بتونه نمودن به شيوه   -244
  چسب سرد بخاري ) 4    سريشم حيواني )3    آرد سريش )2    چسب مايع )1  

  دهند؟ زدن روي پارچه براي تثبيت نقوش، آن را در تركيب كدام محلول قرار مياي پس از مهرهدر چاپ كالقه  -245
  آب و زاج سفيد ) 4    آب آهك و سركه )3    بنزين )2    نفت )1  

  ؟ نيستانواع چوب صحيح يك در بررسي رنگ كدام  -246
   . تر استها، چوب ناحيه درون تيره در اكثر چوب)1  
   . گرددتر مي هر چه به طرف ريشه برويم، رنگ چوب درخت روشن)2  
  . ها ژنتيكي است ولي شرايط رشد درخت نيز در آن مؤثر است رنگ چوب)3  

   . تر استاهي روشنتر و گ رنگ گره و كنده و جوانه، گاهي از بقيه چوب تيره)4   
  شود؟ براي اصالح نوك انواع مغار از چه ابزاري استفاده مي  -247

    سنگ نفت )4    سوهان )3    تخماق )2    طريقه )1  
  فلزكاران كدام دوره، ترصيع مس قرمز رنگ و اندود نقره بر روي ظروف برنزي و برنجي را رواج دادند؟   -248

    غزنوي )4   وي  صف)3    ايلخاني )2    سلجوقي )1  
  كدام فلز هنگام انجماد افزايش حجم دارد؟   -249

  آنتيموان ) 4    قلع )3    سرب )2    بيسموت )1  
  آيند؟ هاي نام برده از سياالت كلوئيدي به وجود مييك از كانيكدام  -250

  اوپال) 4    كلسيت )3    آراگونيت )2    اليوين )1  
  ت؟ هاي آزبست اسيك از ويژگيكدام  -251

  .شود زير فشار انگشت ساييده مي)2     . اي دارد ساختار شبكه)1  
  . گردددر اثر گرما و حرارت زياد، متورم مي) 4   . گردد در اثر رطوبت اليه اليه مي)3    

  هاي زير بيشتر است؟ يك از پارچهپذيري كدامچروك  -252
  استر پلي) 4    ابريشم )3    پشم )2    پنبه )1  

  م پارچه سنتي به طور عمده در آستري لباس مصرف داشته است؟ كدا  -253
  اُرمك ) 4    قناويز )3    فُرت )2    شك )1  

  هاي چاپ بالشتكي كدام  است؟ ترين ماده براي تهيه كليشهمناسب  -254
  ژالتين و مس ) 4    پليمر و استيل )3   الستيك و زينك)2    روي و الستيك )1  

  ها است؟جزو كدام گروه از چاپي چاپي نوري، شيوه  -255
    غيرمستقيم )4    برجسته )3    مستقيم )2    تخت )1  

  شود؟ ساخت شالوده بر روي كدام زمين پيشنهاد مي  -256
  گل آهكي ) 4    پابيلي )3    دج )2    رسي )1  

  مهار در طاقهاي ضربي چيست؟ نقش ميل  -257
  هاي طاق و منحني نمودن آنها  جلوگيري از تغيير قوس) 2     اسكلت بنا  اتصال سقف به ديوارها و باال بردن استحكام ) 1  

  . توان از تيرآهن با وزن كمتر استفاده نمودمهار ميبا استفاده از ميل) 4       جلوگيري از دور و نزديك شدن تيرهاي سقف در طول دهانه) 3   
  روغن است كدام است؟هاي آلكيدي كه نوعي رنگ شبيه رنگ از ويژگي شاخص رنگ  -258

  هاي مختلف قابليت تركيب با حالل) 4    قدرت تركيب زياد با رنگهاي ديگر )3  پذيري باال  انعطاف)2    سرعت در خشك شدن )1  
  ؟ ندارديك در افزايش و كاهش عمق ميدان وضوح دوربين نقشي كدام  -259

   سرعت و قدرت مسدود كننده )2      اندازه ديافراگم)1  
   . ايمسازي كرده فاصله اولين موضوعي كه روي آن واضح)4   فاصله كانوني لنز مورد استفاده  )3   

  كدام كاني اصطالحاً داراي جالي رزيني و ظاهري شبيه صمغ دارد؟   -260
  آسفالريت ) 4    پيريت )3    كوارتز )2    گالن )1  
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