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ر وه    احان 
  

  نام طراحان  نام درس

  درك عمومي هنر
، مونا محمدياريمريم فرحزادي، ارغوان عبدالملكي، پارسا انصاري، فاطمه پورمقدم، زهره حسيني، مينا دامغانيان، 

  شهرزاد نجمي
  رحمت مشيدي، حسن نسارياريوش عابد، دباد،  رامين شاهحميدرضا سجودي، ، حسيني احمد دوستعلي تقديسي،   و فيزيك درك عمومي رياضي

  ترسيم فني
حميد گروسي، ، ياسمن فرازانمجيد عسگري، محمدامين اميريان، نسيم پوراحمد، حسين حاجيلو، الهام خورشيدي، 

  مهرداد ملوندي  حميدرضا مظاهري،رضا مرتضوي،  سيدعادلزاده،  محمدابراهيم گيتي

  خالقيت تصويري و تجسمي
فرشيد حيدري، مينا دامغانيان، مهشاد رضاييان، نسترن برزگر،   اخكي، هادي باقرساماني،ك فرزانه اميريان
  ، شيدا نجفيحامد شيوايي

  نويد ميرصادقيمونا محمدياري، ارغوان عبدالملكي،  ،مينا دامغانيان، حامد شيوايي  عليرضا آزاد،  خالقيت نمايشي
  ، بابك كوهستانيپارسا فردوسي، عادله لطفي، دريا معتقديب شرفي، شهااحمد رضايي، زاده،  بهرنگ حسين  خالقيت موسيقي

  ، ارغوان عبدالملكيسعيد كمالو،  افشين ميرحسينيفرناز شهرياري، زهره حسيني، مينا دامغانيان، پارسا انصاري،   خواص مواد
  
  

  مستندسازي  بازبيني نهايي استاد مسئول درس  نام درس
  آتوسا ذوالقدريان، مژده عامري  -  ارغوان عبدالملكي  درك عمومي هنر

  فرزانه دانايي، سيدمرتضي سيدميرزايي  سجاد محمدنژاد بادرامين شاه  و فيزيك درك عمومي رياضي

  وحيد فرهيمژده عامري،   حميدرضا مظاهري هادي باقرساماني  ترسيم فني

  توسا ذوالقدريان، مژده عامريآ  فريد رزاقي كاخكيفرزانه اميريان  خالقيت تصويري و تجسمي

  يگانه فائزه پيريايي، بابك كشفي  محسن رحماني ارغوان عبدالملكي  خالقيت نمايشي

  يگانه ، بابك كشفينويد ايزدگشسب  بابك كوهستاني احمد رضايي  خالقيت موسيقي

  وحيد فرهينويد ايزدگشسب،   سعيد كمالو زهره حسيني  خواص مواد
  

  گروه فني و توليد
  

  شهره جعفري  گروه هنـر مدير
  ندا حبيبي: مريم صالحي، مسئول دفترچه:مدير گروه  مستند سازي و مطابقت با مصوبات

 معصومه نوري  آرايي اي و صفحه امور رايانه
 رقيه محبي  مسئول دفترچه
  ريحميده ترابي، فرشيد حيدنسترن برزگر، مرواريد افسري، پارسا انصاري، عليرضا آزاد،  فيلتر دانشجو
 ايمان رضايي  طراحي جلد
 حميد عباسي  ناظر چاپ
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 3: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون - 3 ي پروژه    

  

 درك عمومی هنر 
 

 
 )مونا محمدیاري( »١«ي گزینھ -1

 )81ي  صفحه ،1سیر هنر در تاریخ (

را ) فرمـانروایی موریـایی  (ي حکومـت آریائیـان    دسـت آمـده از دوره   نخستین آثار بـه 

او تحت تأثیر . دهندهاي عهد حکومت امپراتور آشوکا تشکیل می ها و سرستون ستون

شـود،  هاي مهمی که به زندگی بودا مربـوط مـی   کانها را در م تعالیم بودا، این ستون

انـد و  تن وزن داشته 50متر ارتفاع و گاهی تا  10هاي سنگی تا  این ستون. برافراشت

جمشید نزدیکـی   هاي هخامنشی و آثار تخت تکنیک ساخت این آثار با روش حجاري

 . ها، سرستون سرنات است یکی از مشهورترین آن. بسیاري دارد

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

 )97 -سراسري ( »4«ي گزینه -2

 )121ي  ، صفحه1آشنایی با صنایع دستی ایران (

، شـود  البته پرز در این پارچه، با گره تولید نمی. ي داراي پرز است مخمل، تنها پارچه

 .آیدهنگام بافت در سطح پارچه پدید می ،هایی از تارها بلکه با بریدن بخش

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

 )ارغوان عبدالملکی( »2«ي گزینه -3

 )هنر مصر -منابع آزاد(

ترین نشـان   شاید بتوان آن را شاخص. ابلیسک در مصر باستان نمادي از خورشید بود

 )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (معرف مصر باستان دانست

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

 )شهرزاد نجمی( »4«ي گزینه -4

 )53و  51، 50، 46، 17، 16هاي  آشنایی با بناهاي تاریخی، صفحه(

 سال هزار دو از بیش تاریخی و باشد می برخوردار طوالنی قدمت از ایران در سازي باغ

 خلـق  در کـوروش  ابـداعات  از اسـت  ایران سازي باغ اساسی اصل که باغ، چهار. دارد

 .رود می شمار پاسارگاد به کاخ ي محوطه

 اقشـار  از دسـته  آن شد و آمد مکان شهري، جدید عناصر و ها خیابان: »1«ي  گزینه

 و گذارنـد  مـی  نمـایش  بـه  را» مـآبی  فرنگـی «و » تجـدد «کـه   گـردد  مـی  اجتمـاعی 

 و تردد محل باشد، می ها اطراف آن محالت و بازار شامل که شهر کهن هاي مجموعه

 با .کنند زندگی می گذشته روابط برمبناي هنوز که گردد می اي معهجا اکثریت زندگی

 اولین نشان دهند که می شکاف را کهنه شهر هم، بر عمود هاي خیابان ماشین، ورود

 . باشد می ایرانی درشهر جدید اقدامات شهرسازي

 میـدان  آن، بازار و ي اصفهان میدان کهنه امتداد در صفویه ي دوره در: »2«ي  گزینه

 مـذهبی،  اصـلی  عناصر که اي و مجموعه شهر ثقل مرکز عنوان به )امام(جهان  نقش

 . داشت، شکل گرفت قرار آن اطراف در اقتصادي حکومتی و

انبار، یخچال و کبوترخانـه از بناهـاي بـومی نـواحی مرکـزي ایـران        آب: »3«ي گزینه

 . هستند

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

 )شهرزاد نجمی( »3«ي گزینه -5

 )71تا  67 هاي آشنایی با بناهاي تاریخی، صفحه(

ي جـامع نـائین و مسـجد     ي دامغـان، مسـجد اولیـه    مسجد جامع فهرج یزد، تاریخانه

ي جامع اصفهان از مساجد شبستانی، مسجد یزدخواست از مسـاجد چهارتـاقی،    اولیه

ریومد خراسـان از مسـاجد   ایوانی، مساجد زوزن و ف مسجد جامع نیریز، از مساجد تک

دوایوانی و مسجد جامع اصفهان، مسـجد جـامع اردسـتان و بسـیاري مسـاجد دیگـر       

 .چهارایوانی هستند

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

 )ارغوان عبدالملکی( »4«ي گزینه -6

 )هنر ایران -منابع آزاد(

تـوان چـون    نقاشی او را مـی . استنگار ایرانی  نقاش و قلمدان) آقا صادق(» محمدصادق«

 )المعارف هنر، پاکباز ةدایر. (سازي و پیکرنگاري درباري دانست ي رابط میان فرنگی حلقه

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته ( 

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

 )زهره حسینی( »2«ي گزینه -7

 )99و  98ي  ها ، صفحه1آشنایی با صنایع دستی ایران (

جـایی آسـان و    اي گلیمی است که به دلیل سـبکی و نـازکی، قابلیـت جابـه     مسند، بافته

 .شود این بافته براي پوشاندن رختخواب عشایر، استفاده می. پذیري باالیی دارد انعطاف

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

 )مینا دامغانیان( »3«ي  گزینه -8

 )28ي  ، صفحه1 عکاسی(

یـاب   در منظره. دهد یاب رنج فایندر، خطاي پارالکس رخ می در عکسبرداري با منظره

اي در قسـمت  گویند، دریچه نیز می» دید مستقیم«هاي رنج فایندر که به آن  دوربین

باال و وسط و یا سمت چپ دوربین قرار دارد و در آن تعدادي عدسی نصب شده است 

در عکسبرداري با . کند موردنظر خود را انتخاب میو عکاس از درون این دریچه کادر 

بینیم و عکسی کـه گرفتـه    چه می هاي نزدیک بین آن ها در فاصله یاب گونه منظره این

 .گویند می» پارالکس«شود، تفاوتی وجود دارد که به آن خطاي توازي یا  می
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 )مریم فرحزادي( »4«ي گزینه -9

 )هنر هند -منابع آزاد(

ي گوپتا بـه جـاي مانـده، نقـش حجـاري       یادمانی که از دوره ي ترین مجسمه قدیمی

 . است که به پیروان هندوئیسم تعلق دارد) تجسم نمادین ویشنو(ي یک گراز  شده

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

 )96 -خارج از کشور( »2«ي گزینه  -10

 )هنر هند -منابع آزاد (

ي سالطین دهلی است که از  هاي معماري دوره گیي یکپارچه از سنگ از ویژ استفاده

 .عصر هندویی به میراث رسیده است

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

 )ارغوان عبدالملکی( »4«ي گزینه -11

 )74ي  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ (

. سـت ا» لوح نارمر«هاي  ي منضبط نقوش و ایستادن محکم و باوقار از ویژگی نوع ارائه

دنیایی با آزادي و آشفتگی ملموس زمینی این شاهد نبرد » آمون جنگ توت عنخ«در 

 .هستیم )تلفیق رویکردهاي آزاد و آیینی(

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

 )پارسا انصاري( »2«ي گزینه -12

 )13ي  تاریخ هنر ایران، صفحه(

 ازدگی متعلـق بـه تمـدن ایـالم اسـت و      ریسی و بافن ي سنگی با موضوع نخاین لوحه

هاي  برجسته از ویژگی گرایانه در این نقش نگاه واقع. ي شوش، کشف شده استمنطقه

 .مهم هنر ایالمی است

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

 )ارغوان عبدالملکی( »3«ي گزینه -13

 )82ي  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ (

هـا انـدك و    فضـاي داخلـی آن  . معماري و پیکرتراشـی هسـتند   معابد هند تلفیقی از

 .ترین تأکید بر جزئیات خارجی است بیش

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

 )پارسا انصاري( »4«ي گزینه -14

 )19ي  تاریخ هنر ایران ، صفحه(

در  يکرسـاز یو پ يگـر سفال قیتلف ینوع، عصر اول آهن يگرمشخص سفال ينمونه

 ،ییاز ظروف طال یمجموعه آثار باشکوه ی،باستان يمنطقه نیدر ا. است کیتپه مارل

 افـت ی ،داربـال  يمانند گاوها يا و جانوران افسانه یهندس ناتیبا تزئ یو مفرغ يا نقره

 .منطقه است نیا يهنر راثیو م یفرهنگ يبر غنا یشده که خود داللت
 

 )پارسا انصاري( »1«ي گزینه -15

 )16ي  مکاتب نقاشی، صفحه آشنایی با(

هـا و   ها آمده بودند، به همین جهت سنت نقاشان دربار عباسی، اغلب از دیگر سرزمین

هاي کتب این عهد کـه بـه    هاي مختلفی از جمله بیزانسی یا ایرانی را در نقاشی شیوه

گرایـی   در این مکتب میل بـه واقـع  . توان مشاهده نمود مکتب بغداد معروف است، می

امـا   ،هاي مسـیحی الگـوبرداري شـده اسـت     تر از سرزمین بیزانس و سنتیشنسبی ب

هـاي مرسـوم در    بندي هایی از پوشاك و موضوعات عربی همراه با ترکیب گاهی نشانه

 .خورد عهد ساسانی نیز در آثار این دوران به چشم می

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

 )علیرضا آزاد( »2«ي گزینه -16

 )23ي   آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

 و انـد  کـرده  پیـدا  فارس نزدیکی در ملیان در تپه پایه شناسان چند باستان از برخی

 ایـران  معمـاري  در پـیش  سـال  هزار شش از ستون کاربرد ي سابقه که دارند عقیده

  .است شده شناخته

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

  )فاطمه پورمقدم( »3«ي گزینه -17

 )81، صفحه ي 1سیر هنر در تاریخ (

سرستون آشوکا از معبد سرنات به دست آمده و جنس آن از سنگ ماسه است که در 

 .هاي هخامنشی و آثار تخت جمشید پیروي شده استساخت آن از روش

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

  )ضا آزادعلیر( »3«ي گزینه -18

 )31ي  تاریخ هنر ایران، صفحه(

 هـاي سـفالینه  بـا  شـکل ظـاهر   و ساخت يشیوه جهت از هاي ماديسفالینه ارتباط

 .است مالحظه قابل م.پ اول يهزاره سیلک

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

 )پارسا انصاري( »2«ي گزینه -19

 )19ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

) مکتب تبریـز اول (ي ایلخانی هاي مهم دوره ي دیموت یا ابوسعیدي از کتابهنامهشا

دست نبودن آثـارش اشـاره   توان به یک هاي این مکتب می ترین ویژگی از اصلی. است

هاي متفاوت هنرمندان این مکتب، ایجـاد   ها و سنت نمود که به دلیل وجود خاستگاه

  هـاي  بغداد به ترتیب متعلق به حکومـت  -بریزمکاتب بغداد، تبریز دوم و ت. شده است

 .عباسی، صفوي و جالیري هستند
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 5: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون - 3 ي پروژه    

  
 )97 -سراسري ( »2«ي گزینه -20

 )عکاسی(

 انگلیسـی  فیزیکـدان » جیمز کالرك ماکسـول «، توسط )رنگ سه(تئوري عکس رنگی 

، قرمـز اساسی  رنگمرئی از سه  نوري او،  ي نظریه برپایه. پیشنهاد شد 1855در سال 

ي آن نسبت  پس فیلمی از سه الیه ساخت که هر الیه. است و آبی، تشکیل شده  سبز

 رنگـی را در سـال    اولیه حساس بود و توانست نخسـتین عکـس   هاي رنگبه یکی از 

 .به ثبت برساند 1861

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

 )فاطمه پورمقدم( »2«ي گزینه -21

 )80ي  ، صفحه1سیر هنر در تاریخ (

هـاي سـنگی و   شامل ظروف سفالی، تنـدیس  ي سند آثار به دست آمده از تمدن دره

صابون و مهرهایی به رنگ سـفید  سنگ هاي کوچکی از جنس استاتیت یا مسی، مهر

دار، کرگـدن و ببـر بـا آگـاهی کامـل از      با نقوش جانورانی ماننـد فیـل، گـاو کوهـان    

 .کالبدشناسی است

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

 )عبدالملکی ارغوان( »4«ي گزینه -22

 )75و  74ي  ها ، صفحه1سیر هنر در تاریخ (

» آمـون  ي تـوت عـنخ   پیکره«روح اساطیري و آیینی حاکم است و » شاه زوسر«در تندیس 

 . ي واضح به عالم اساطیر، داراي شکوه و جالل جهانی است در عین اشاره

 ) آبان 18آزمون غیر حضوري (

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

 )فاطمه پورمقدم( »4«ي گزینه -23

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

هاي ویژگی. ي اسالم برپا شدمسجد جامع فهرج توسط معماران ایرانی در قرون اولیه

ها و جزئیات تزئینـی آن اسـت و از نظـر وضـعیت     ها ، قوساین مسجد در شکل طاق

عناصـر  . با پیروي از معماري ساسانی ساخته شـده اسـت  کند که ساختمانی ثابت می

ي بنا تنها با اصلی این بنا شامل شبستان، راهرو و مناره است و شکل عمودي و ساده

هـاي  درمـورد طـاق  » 1«ي گزینـه . بري تزئین شده استنقوش ساده و زیبایی از گچ

ربـی مسـجد   هـاي ایـوان غ  از ویژگـی  ،»2«ي طاق کسري و فیروز آباد است و گزینه

 .جامع اصفهان است

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

 )علیرضا آزاد( »4«ي گزینه -24

 )73ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

خــط تصــویري هــاي کـاربردي   ویژگـی در ارتبـاط بــا   »3«و » 2«، »1«هــاي  گزینـه 

 . باشد صحیح میهیروگلیف و نقاشی مصري 
 

 )ورمقدمفاطمه پ( »3«ي گزینه -25

 )29و  27هاي  آشنایی با میراث هنري و فرهنگی ایران، صفحه(

هاي دیگر گسـترش داشـته بـه طـوري کـه از طـاق        هنر و معماري ساسانی به سرزمین

 ماري دامـر  ي دهم میالدي براي ساخت کلیساي سنت ي ساسانی در سده اي پیوسته گهواره

ي کـوه پاطـاق در کنـار راه    در دامنه طاق گرا واقع ،»2«ي گزینه. الهام گرفته شده است

اي و پیشـرفت فنـون سـاختمانی را در    کرمانشاه به سرپل ذهاب که ترکیب طاق گهواره

 .دهداین دوره نشان می

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

 )علیرضا آزاد( »3«ي گزینه -26

 )84ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

 . پذیرفتهاي ژاپنی از باسمه زیاديتأثیر بسیار ، لوترك

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

 )علیرضا آزاد( »1«ي گزینه -27

 )88ي  آشنایی با مکاتب نقاشی، صفحه(

هـاي سـرخ، سـبز و آبـی     هاي غار آجانتا، تصاویر پیچیده با رنگهاي نقاشیاز ویژگی

 .یرامونی استگیري صریح و تأکید بر خطوط پهمراه با قلم

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

 )علیرضا آزاد( »1«ي گزینه -28

 )هنر ایران -منابع آزاد(

ویژگی بارز در آثار سپهري، تأثیرپذیري وي از فرهنگ ذن است که در آثـار سـاده و   

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (. سرشار از فضاهاي منفی او مشخص است

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

 )علیرضا آزاد( »1«ي گزینه -29

 )42ي  تاریخ هنر ایران، صفحه(

نمـایی و تلفیـق   سازي، عظمـت در تصویر مورد نظر بنا بر سنت هنر هخامنشی، قرینه

زبانـه  ي میخی سـه اما کتیبه. توان مشاهده کردهاي هنري اقوام مختلف را می ویژگی

 .ظر وجود ندارددر اثر مورد ن

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

 )علیرضا آزاد( »1«ي گزینه -30

 )63ي  آشنایی با بناهاي تاریخی، صفحه(

هـاي متعـدد بـه تقلیـد از معمـاري      ترین ویژگـی معبـد آناهیتـا کـاربرد سـتون      مهم

 .هخامنشی است
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B5_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 
 6: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون -3 ي پروژه     

  

 درك عمومی ریاضی 
 

 )کتاب آبی( »3«ي زینهگ -31

 )محیط و مساحت مثلث(

مثلــث  4هــم وصــل نمــاییم،  هرگــاه اوســاط اضــالع مثلثــی را دو بــه دو بــه: نکتــه

1یک،  شود که مساحت هر مساحت حاصل می هم
4

مساحت مثلث اولیه و محیط هر  

1یک، 
2

 . محیط مثلث اولیه است 

 

 شود، می 6تر برابر با هاي کوچک پس محیط مثلث. است 12محیط مثلث اولیه برابر

×الزاویه بودن آن با توجه به قائممساحت مثلث نیز 
=

3 4 6
2

ر اسـت و مسـاحت هـ    

×/مثلث کوچک =
16 1 5
4

 .شود می 

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

 )علی تقدیسی( »2«ي گزینه -32

 )خواص مثلث(

 Cي و زاویه Bي گیریم که زاویه تیجه مین ABCالساقین بودن مثلث از متساوي

 . باهم برابرند

 :الزاویه هستند، بنابراین نیز قائم LMCو KMBهاي مثلث

( ),( ),( )

ˆ ˆ( ) AKL B
ˆˆ ˆ ˆ( ) MLC C AKL MLC (I)

ˆˆ( ) B C

 + = °
 + = ° ⇒ → =


=

1 2 3
1 90
2 90
3

 

 : اند، پس متقابل به رأس ALKو MLCي دو زاویه

ˆ ˆALK MLC (II)= 

(I),(II) ˆ ˆAKL ALK AK AL
AL LC AC LC LC cm
→ = ⇒ =

+ = ⇒ + = ⇒ =2 5 3
 

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

 )حسینی احمد دوست( »3«ي گزینه -33

 )مثلث(

AB

BC

m
m

= = −
−

1
13

1 3

B A
AB

B A

C B
BC

C B

y ym
x x
y y

m
x x ( )

− − − = = = = − − − − ⇒− − − − = = = = − − − − 

1 2 1 1
2 1 3 3
1 1 2 1

2 2

 

 )حسن نساري( »1«ي گزینه -34

 )مثلث(

 :زیرا. موازي است ي مثلث با قاعده  A ساز خارجی رأس نیم

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ: A A B C A C+ = + ⇒ =1 2 1 1 12  Âي خارجی زاویه2

ˆ ˆA C AD||BC⇒ = ⇒1 1 

: داریـم  BDخـط متقـاطع  و  BCو ADحال بنـا بـه خاصـیت دو خـط مـوازي     

ˆ ˆD B= ˆو چــون 1 ˆB B=1 ˆپــس اســت،  2 ˆD B= ــث . 2  BADدر نتیجــه مثل

AD :الساقین است و لذا متساوي AB AC= = 

 

 

 

 

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

 )باد رامین شاه( »1«ي گزینه -35

 )تابع(

fاگر تابع (x) محورxقطع کند، یعنی  1اي به طول ها را در نقطهf ( ) =1  است. 

هـا را قطـع کنـد یعنـی     yمحـور  6−اي بـه عـرض   به همین ترتیب اگـر در نقطـه  

f ( ) = −6 است. 

x f ( ) a b c ( )= ⇒ = + + =1 1 1 

x f ( ) c ( )= ⇒ = = −6 2  

)ي چنین تابع از نقطه هم , )− −2  : کند پس داریم عبور می 6

x f ( )= − ⇒ − = −2 2 6 

a( ) b( ) c⇒ − + − + = −22 2 6 

a b c ( )⇒ − + = −4 2 6 3 

( ),( )

( ),( )

a b

a b

→ + − =

→ − − = −

1 2

2 3
6

4 2 6 6

 

a b
a ,b

a b
+ =

⇒ ⇒ = = − =

6
2 4

4 2 

 

f (x) x x f ( ) ( ) ( )⇒ = + − ⇒ − = − + − − = −2 22 4 6 1 2 1 4 1 6 8 

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

 

 

1
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 7: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون -3 ي پروژه     

  
 )حسن نساري( »4«ي گزینه -36

 )مثلث(

ˆ ˆˆ ˆAC BD C D , A B⇒ = = 

 .اند متشابه) ز ز،(به حالت  MBDوMACدو مثلث

             AB AM AM AB BM AB= ⇒ = ⇒ =
5 4 1
4 5 5

 

MAC

MBD

SABAM K K ( )
MB SAB

∆

∆
= = = ⇒ = = =2 2

4
5 4 4 161
5

 

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

 )94 -خارج از کشور(  »1«ي گزینه -37

 )مثلث(

efبا توجه به bd وfd eb ،efdb االضالع است يزمتوا. 

fdي ضـلع  ، اندازهefdbاالضالع بودن با توجه به متوازي be= = از . باشـد  مـی  5

ها برابر با توان  دیگر متشابه بوده و نسبت مساحت آن یکبا  Bو Aطرفی دو مثلث

 . باشد ها می دوم نسبت اضالع آن

، پـس  ، زوایاي برابر دارنـد به موازي بودن اضالعبا توجه  fdcو aefمثلثو د: نکته

 . باشند متشابه می

 

 

 

 

 

36%A

B

S
( )

S
= = ⇒ × =23 9 9 100

5 25 25
 

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

 )رحمت مشیدي(  »3«ي گزینه -38

 )مساحت(

 .الساقین است ده شده مثلث متساويبا توجه به اضالع دا

 h ( ) ( ) h= − ⇒ = − =2 2 2 24 2 3 3 32 27 5 

h⇒ = 5 

hS × ×
= = =

6 3 5 6 3 3 15
2 2

 

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

 )حسن نساري( »2«ي گزینه -39

 )مساحت(

ــث ــی MNCمثل ــر م ــریم را در نظ ــده. گی ــی  قاع ــث، یعن ــن مثل ــر  NCي ای براب

1با
3

AMکه نیز با توجه به آنو ارتفاع این مثلث  BCضلع
AC

=
1
3

2است، برابر  
3

 

2برابـر بـا    MNCبنابراین مسـاحت مثلـث  . است ABCارتفاع مثلث
9

مسـاحت   

با هـم   BNPوMNC،AMPبا توجه به این که سه مثلث. است ABCمثلث

)برابــرMNPانــد، پــس مســاحت مثلــث نهشــت هــم ) − = 
 

2 11 3
9 3

مســاحت  

 .استABCمثلث

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

 )حسن نساري( »3«ي گزینه -40

 )زاویه در مثلث(

B̂ ˆ ˆ ˆB B B+ + = ° ⇒ = °180 72
2

 

ˆ ˆˆA B C
ˆ ˆ ˆA A A

 + + = °


+ ° + ° = ° ⇒ = ° − ° ⇒ = °

180
72 72 180 180 144 36

 

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

 )حسن نساري( »2«ي گزینه -41

 )الزاویه مثلث قائم(

P a b ( )= + = +2 16 1 2 

b a a b a b a= + ⇒ = ⇒ =2 2 2 2 22  سي فیثاغور بر اساس رابطه: 2

a a ( ) a ( ) ( )+ = + ⇒ + = +2 2 16 1 2 2 2 1 16 1 2 

a a⇒ = ⇒ = × = =
16 2 16 22 16 8 2

22 2
 

b a b b= ⇒ = × ⇒ = × =2 8 2 2 8 2 16 

S h h ×
= × = × ⇒ = =

64 22 8 2 8 2 16 8
16

 
33

A

B C

h
24
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 8: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون -3 ي پروژه     

  
 )حمیدرضا سجودي(  »2«ي گزینه -42

 )تالس(

AEF

ABC

AE AM AEEF || BC
EB MN AE EB

AE
AB

S
AE( ) ( )

S AB

∆

∆

→ = = ⇒ =
+ +

⇒ =

= = =2 2

2 2
3 2 3

2
5

2 4
5 25

 

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

 )داریوش عابد( »2«ي گزینه -43

 )زاویه(

BCE
∆

ˆ :االضالع است، پس متساوي  ˆBED DEC+ = 60 

ˆ ˆ ˆDEC DEC DEC⇒ + = ⇒ =2 60 20  

ˆ ˆ ˆDCE DCB BCE= + = + =90 60 150   

ˆEDC : EDC ( )
∆

= − + =180 20 150 10    

 )آبان 18آزمون غیر حضوري (

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

 )باد رامین شاه( »4«ي گزینه -44

 )زاویه(

ˆD̂ A ˆ ˆBOC A
ˆBOC D

> ⇒ > =
> 

1

1
90 

ˆ ˆˆBOC OBC OCB+ + = 180 

ˆBOC⇒ < <90 180  

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

 )باد رامین شاه( »1«ي گزینه -45

 )نیمساز(

BC / /= + =10 8 7 2 18 

AC AB (I)= ⇒ + =43  محیط 25

AB BM:
AC CM

 نیمساز باشد AMدانیم اگر میدر مثلث  =

AB / AB AC (II)
AC /

⇒ = = ⇒ =
10 8 3 3
7 2 2 2

 

(I) , (II) AB , AC→ = =15 10 
 

 )94 -خارج از کشور(  »4«ي گزینه -46

 )الزاویه مثلث قائم(

 : ه داریمالزاوی در یک مثلث قائم

(AH) BH HC= ×2 

AH(AH) AH>= × → =2 3 6 3 2 

ABCS ×
= =

3 2 9 27 2
2 2

 

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

 )باد رامین شاه( »1«ي گزینه -47

 )مثلث(

داخلـی تمـام نقاطشـان داخـل مثلـث اسـت، لـذا محـل         سـازهاي   ها و نیم تنها میانه

 . اخل مثلث استشان د تالقی

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

 )باد رامین شاه( »3«ي گزینه -48

 )الزاویه مثلث قائم(

ــه ــائم : نکت ــث ق ــی  در مثل ــه م ــیم  الزاوی دان

AHکه BH CH= در نتیجه در این  2×

 :سؤال داریم

            BH BH= × ⇒ =36 12 3 

BH BC= ⇒ = + =3 12 3 15 

AH BCS BCABC
BHAH BHS ABH

∆

∆

× ×
= = = =

× ×

1
152 51 3

2

 

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

 )حسن نساري( »1«ي گزینه -49

 )علیه مقسوم(

x= + م.م.ب 2
x (x )(x x )

x x (x )(x )

 + = + − +


⇒


+ + = + +

3 2

2

8 2 2 4

3 18 24 3 2 4

 

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )باد رامین شاه( »1«ي گزینه -50

 )تالس(

 ي تالس قضیه

 ي خارجی زاویه
 ي خارجی زاویه
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 9: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون -3 ي پروژه     

  
AD AEDE FB
FD EB
AE AFEF BC
EB FC


⇒ = = =


 ⇒ = =

2 1
4 2
1
2

 تالس 

AF AD FD FC= + = ⇒ =6 12 
 

 ترسیم فنی
 

 )رضا مرتضوي سیدعادل(  »1«ي گزینه -51

 )ي مثلث هندسه(

 

 

 

 

ˆˆ ˆBEC B B C ( )
∆

⇒ + =1 2  .الساقین است متساوي1

ˆ ˆ ˆABD B B D ( )
∆

⇒ + =2 3 1  .ساقین استال متساوي2

ˆˆ ˆ: D B C ( )= +1 1 BDCي خارجی زاویه3
∆

 

( )ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ),( ) B B B C B B B B B⇒ + = + → + = + +1
2 3 1 2 3 1 1 22 3 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆB B B B ( ) B⇒ = + ⇒ = ⇒ =3 1 1 3 32 20 40  

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

 )94 -خارج از کشور( »4«ي گزینه -52

 )ترسیمات هندسی(

+                                                            .است 8ها جمع نسبت + =1 3 4 8 

هـا را بـا هـم     ي تالس، باید نسبت هاي مختلف به کمک قضیه خط به نسبت براي تقسیم پاره

خط بـه روش تـالس    پس تقسیم پاره. ها تقسیم کرد خط را به جمع نسبت جمع کرده و پاره

 . پذیر است امکان

خط را به دو قسمت برابر تقسـیم کـرد و هـر     توان یک پاره به کمک ترسیم عمودمنصف می

خـط   توان یک پاره پس به کمک عمودمنصف می. دوباره به دو قسمت تقسیم کرد قسمت را

است، پـس   8ها جایی که جمع نسبت از آن. تقسیم نمود... شانزده و   را به دو، چهار، هشت،

 4و 1،3هـاي  ترا بـه نسـب   Dخـط  تـوان پـاره   ها هم مـی  به کمک ترسیم عمودمنصف

 . تقسیم کرد

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

 )الهام خورشیدي( »2«ي گزینه -53

 )ي مثلث هندسه(

Âˆˆ ˆˆ ˆCB C A Ax
ˆB̂ C ˆx C


 = −+ = − ⇒ ⇒ + − = 

=   + = 

90180
90 902

2
90




 



 

Â
= −180

2
ي مکمل زاویهÂx x⇒ = ⇒

2
 

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

 )حمید گروسی( »1« ي گزینه -54

 )ي چندضلعی هندسه(

 :ي اجزاي داده شده داریم با توجه به شکل زیر و رابطه

ˆAHM : M AH AM
∆

= ⇒ = =
130 2
2

 

HM HM DM⇒ = − = ⇒ = ⇒ =2 16 4 12 2 3 4 3 

CMD)الزاویه است قائمCMDاز آن جا که مثلث )
∧

= 90داریم ،: 

S(DMC) ( )( )
∆

= =
1 4 3 4 8 3
2

 

 

 

 

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

 )زاده محمدابراهیم گیتی( »3«ي گزینه -55

 )ي مثلث هندسه(

ي وسـط ضـلع    ، نقطـه ABCالع مثلـث  هاي اضـ  ي همرسی عمود منصف نقطه Oاگر 

AC باشد، این نقطه از سه رأس مثلث به یک فاصله است. 

OB OA OC= = 

 

 

 

 

OA OB B A

OB OC B C

= ⇒ ⇒ =

= ⇒ ⇒ =

1

2
 

        B B A C B A C B⇒ + = + ⇒ = + ⇒ =1 2 90 

 .الزاویه است قائم B در رأس ABCمثلث 

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

 )نسیم پوراحمد( »2«ي گزینه -56

 )ترسیمات هندسی(

 

 الساقین متساوي OAB مثلث

 الساقین متساوي OBCمثلث 
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 10: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون -3 ي پروژه     

  
یک کمـان   قائمه به سه قسمت برابر با پرگار، ابتدا از رأس زاویه ي براي تقسیم یک زاویه

بـدون  . قطـع کنـد   Cو Bرا در نقاطی ماننـد  زنیم تا اضالع زاویه  با شعاع دلخواه می

نقـاطی کـه   . کنـیم  هایی را رسم می کمان Cو Bي پرگار از نقاط ي دهانه تغییر اندازه

 .نظر هستند آیند نقاط مورد دست می روي اولین کمان به

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )زاده محمدابراهیم گیتی(  »4«ي گزینه -57

 )ي چندضلعی هندسه(

 ACخط شمار نقطه روي پاره بی  است، بنابراین، BDعمود منصف قطر ACقطر

 .اند به یک فاصلهDو Bوجود دارند که از

 

 

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

 )محمدامین امیریان( »3«ي گزینه -58

 )چندضلعیي  هندسه(

 داشته باشیم، با داشـتن دو قطـر و   یاراختضلعی را در در صورتی که سه ضلع از چهار

اگـر چهـار   . توانیم آن را رسم کنـیم  ي بین این سه ضلع معلوم، می یا داشتن دو زاویه 

 .بود  ها باز هم الزم  یکی از زاویه  یا  یکی از قطرها و  داشتیم، دانستن ضلع را هم می

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

 )مهرداد ملوندي( »4« ي گزینه -59

 )ي مثلث هندسه(

ــه  ــاحت ذوزنقـ ــد مسـ BBي بایـ C C′ ــاحت  ′ ــوع مسـ ــه و مجمـ ــاي  را یافتـ هـ

 .را از آن کم کنیم′ACCو′ABBهاي مثلث

BB C C

ABB ACC

S ( )

S , S

′ ′

′ ′

 = + × =
 × × = = = =


1 4 8 10 60
2

4 4 6 88 24
2 2

 

ABCS ( )⇒ = − + =60 8 24 28 

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

 )94 -خارج از کشور( »2«ي گزینه -60

 )نما رسم سه(

کـه هـر دو    ییجـا  از آن. از راست جسم اسـت  دید يداده شده مربوط به نما ينماها

 يبا هم مـواز  دیاز راست با توجه به حجم داده شده با دید يشده در نما دهید بیش

» 2«ي نـه یشود، تنهـا گز  میبه طور کامل ترس دیبا ینییپا لیمستط یباشند و از طرف

 .درست باشد تواند یم

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

 )هادي باقرسامانی( »4«ي گزینه -61

 )15ي  نقشه کشی معماري، صفحه(

گذاري، پالن فونداسیون، پـالن   پالن پی کنی، پالن ستون: هاي سازه عبارتند از نقشه

 ...تیرریزي و 

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

 )حمیدرضا مظاهري( »4«ي گزینه -62

 )کشی معماري نقشه(

 :کشی معماري داراي مفاهیم زیر هستند هاشورهاي داده شده، در نقشه

 

 

 

 زمین بکر     شیشه در نما            موزاییک                      بتون           

 )آبان 18وري آزمون غیر حض(

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

 )محمدامین امیریان( »3«ي گزینه -63

 )ي احجام هندسه(

ي حجم، هرمی چهاروجهی بـه   خورده قسمت برش

مقابل است که از یـک مکعـب جـدا شـده     صورت 

 .است

هاي مکعـب و   نصف یکی از وجهبرابر  ABCي که سطح هاشورخورده با توجه به این

 :است، پس (AD)هاي مکعب ارتفاع وارد بر آن یکی از یال

ABCS AD×
=

3
 ABCDVهرم 

ABEC( S ) AD = ×  

1 1
3 2

 

ABEC(S ) AD= ×  
1
6

 

 : بنابراین

=Vمکعب
5
6

 مانده حجم باقی =Vمکعب −ABCDVهرم 

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

 )مجید عسگري( »1«ي گزینه -64

 )نما رسم سه(

 
 حجم مکعب
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 11: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون -3 ي پروژه     

  
ولـی   ،دیگرنـد  بسیار مشـابه یـک  » 2«و » 1«هاي گزینه

بـه علـت نشـان نـدادن شکسـتگی سـطح       » 2«ي گزینه

اشـتباه  ) مشـخص شـده   ⊗که با عالمت(انی حجم فوق

 . باشد صحیح و کامل می» 1«ي است و گزینه

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

 )هادي باقرسامانی(   »2«ي گزینه -65

 )یابی مجهول(

توانـد در نمـاي افقـی داراي      داده شده می ي نقشه

 .چنین خط ندید باشد س و همدار و قو خط شیب

 .تواند یکسان باشد نماي افقی و جانبی نمی

 

 

 

 

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

 )مجید عسگري( »4«ي گزینه -66

 )یابی مجهول(

 با توجه به حجم مقابل و ناقص شدن حجم استوانه، 

 . صحیح است» 4«ي گزینه

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

 )حسین حاجیلو( »2« ي گزینه -67

 )ي احجام هندسه(

1+در صورتی که ارتفاع منشور  .ترین منشور را خواهیم داشت باشد، بزرگ 2

 :پس. دهد ي شکل مورد نظر سؤال را نشان می قاعده ،شکل زیر

 
AE x y

y y
ABC : x y

∆

= + = ⇒ + =
 =

2 2
2 2 2

2
 

 y⇒ =
+

2
2 2

 

ي مثلث  ي بین مکعب مستطیل و منشور مورد نظر از چهار منشور قائم با قاعده ناحیه

hو ارتفـاع   yي الساقین به ضـلع قائمـه   ي متساوي الزاویه قائم = +1 تشـکیل   2

 :در نتیجه. شده است

V ( y h) y h= =2 214 2
2

 رد نظري مو حجم ناحیه:

( ) ( ) ( )( ) +
= + = + =

+ + +
22 4 4 4 22 1 2 2 1 2

2 2 6 4 2 3 2 2
 

+ − − + −
⇒ × =

+ − − + −
4 4 2 3 2 2 12 8 2 12 2 16
3 2 2 3 2 2 9 6 2 6 2 8

 کنیم مخرج را گویا می

( )− +
= = − + = − = −

−
4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 1
9 8

 

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

 )یاسمن فرازان( »3«ي گزینه -68

 )کشی معماري نقشه (

گذرد و عالمـت فلشـی کـه در     می  پله  راه با استفاده از یک خط مجازي که از وسط هر شیب

شود، جهـت حرکـت روي پلـه را نشـان      راه به روي خط آخرین پله ترسیم می انتهاي شیب

 . ي پله است تر کشورهاي اروپایی عالمت فلش در سمت باالرونده در ایران و بیش. دهیم می

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 )باقرسامانیهادي ( »2«ي گزینه -69

 )ابزار و تجهیزات(

بـه طـور مسـاوي،    (توانیم شـکلی را مشـابه بـا شـکلی دیگـر       به کمک پانتوگراف می

 )آبان 18آزمون  -نگاه به گذشته( .رسم نماییم) تر تر یا بزرگ کوچک

 

 

 

 

 

 

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

 )نسیم پوراحمد( »3«ي گزینه -70

 )28و  27هاي  ري، صفحهکشی معما نقشه(

سرتاسري از ساختمان است که جهت معرفی مشخصات داخلی قائم مقطع یک برش 

براي معرفی مشخصات . شود ي مختلف رسم می ها ساختمان و نشان دادن ارتفاع قسمت

محل برش و جهت دید . شود یک ساختمان معموالً یک یا چند مقطع از آن رسم می

ي مقاطع با  ي نقشه مقیاس و اندازه. شود نمایش داده میها  مقاطع ساختمان در پالن

 .ها و نماها برابر است پالن
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 12: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون - 3ي  پروژه 

  

 القیت تصویري و تجسمیخ
 

 )فرشید حیدري( »3«ي گزینه -71

 )66 ي صفحه ،1 هنر کارگاه(

 طبیعـی  هـاي  شکل اب منحنی خطوط روي بر تصویر تأکید ،)ونو آرت(آرنوو  سبک در

 هـاي  شـکل  که حالی در است، طبیعت یادآور منحنی خط لطافت و نرمی اصوالً. است

 و مصـنوع  اشیاء طور همین و منظم و ندسیه اشکال ي کننده تداعی تر بیش ،دار زاویه

 .است صنعتی

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

 )فرشید حیدري( »2«ي گزینه -72

 )53 ي صفحه آرایی، صفحه اصول و پایه(

 پیچیـدگی  از پرهیـز  و سـادگی  رعایت مهم، اصل کودکان، هاي کتاب آرایی صفحه در

 در آن رعایـت  و هـا  حاشـیه  بـر  عـالوه  سفید وحسـط وجود یعنی سفیدخوانی،. است

 .است ضروري بســیار کودك، کتاب آرایی صفحه

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

 )هادي باقرسامانی( »2«ي زینهگ -73

 )118 ي ، صفحه1طراحی (

و محیطـی اسـتفاده   یکا است و در اجراي آن از پرسـپکتی تصویر مورد نظر اثر فرا آنجل

در پرسپکتیو محیطی، نمایش احجام و عمق فضا نزدیک بـه دیـد واقعـی     .ه استشد

ي  صـورت واقعـی و بـر پایـه     و عمق فضا به و در پرسپکتیو علمی، نمایش احجاماست 

 .باشد قواعد ریاضی می

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

 )هادي باقرسامانی( »4«ي زینهگ -74

 )یردرك تصو -منابع آزاد(

مشاهده  که بدون سر هستند را جمعی جمعیتی راهپیمایی و حرکت دستهدر تصویر، 

تصـویر   نینچ هم. فقدان فکر و تعقل باشد ي نشانهند اتو سر بودن می بی این. کنیم می

یک ایـدئولوژي  از پیروي بدون فکر و کورکورانه و  گر تقلید تر در جلو، نشان سر بزرگ

 .باشد مین راهنما عنوا به ،دیگر يو تفکر فرد

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

 )فرشید حیدري( »1«ي  گزینه -75

 )درك تصویر -منابع آزاد(

ــه   ــانی معنــوي اســت، ماننــد هال ــوده و داراي مع ــور، همــواره مقــدس ب ــور در  ن ي ن

و را تابـد و ا  در تصویر نوري که از باالي سر مرده بر او مـی . هاي مذهبی نگاري شمایل

کند، در حالی که سـفیدي لبـاس و تخـت نیـز بـر ایـن روشـنایی         غرق روشنایی می

گویی مرگ، پلی است از این جهان . ي معنویت و قداست مرگ است نشانه ،افزایند می

 .تیره و تار، به جهانی روشن که آن سوي پنجره است

ایسـتاده  وجود افـراد در حالـت   . چیدمان عکس، موجب تأکید بر فرد مرده شده است

دید دوربین موجب القاء مفهوم تشویش  ي  زاویه. ي احترام به فرد مرده است نیز نشانه

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته ( .قراري ناشی از مرگ است و بی

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

 )مهشاد رضاییان( »2«ي گزینه -76

 )فنون بصري -منابع آزاد(

در این شکل . کند شده، وابستگی وجود دارد و وابستگی، وحدت ایجاد می در شکل داده

در استمرار دوجانبه الزم . است  وضعیت انتقالی، حالت حرکت را بین اجزا ایجاد کرده

انعکاس، . یا ابرواحد از دو طرف به صورت مداوم تکرار شوند  هاي واحد است که فرم

ي شکل  نشان دادن تصویر منعکس شده حالت خاصی از تکرار است و منظور از آن،

بدین ترتیب شکل جدید مانند شکل اصلی است، که در سمت مخالف آن قرار . است

 )ونگوسیوس اصول فرم و طرح، . (گیرد می

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

 )شیدا نجفی( »2«ي زینهگ -77

 )68ي  ، صفحه1کارگاه هنر (

استفاده از . با موضوع نمایشگاه تایپوگرافی اشعار مولوي استپوستر از بیژن صفوري 

د و أکیگونه ت ترین ویژگی این اثر است و هیچ مهم ،هاي مثبت و منفی متناوب شکل

 . تمرکزي وجود ندارد

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

 )کاخکی فرزانه امیریان( »4«ي گزینه -78

 )فنون بصري -منابع آزاد(

. دیگر است یک  یک ساختار متباین، تسلط اکثریت و تأکید بر اقلیت، همراه  معموالً در

دهند، بر فضاي کادر  ها را شکل می در تصویر مورد نظر، عناصر مشابهی که اکثریت فرم

 .نیست ،تسلط دارند، اما این دلیل فراموش شدن عناصري که در اقلیت قرار دارند

. دنطلب تري را می ن عناصر ایجاد شده و توجه بیشبرعکس، تأکید زیادي روي ای

همچنین در این تصویر، تضاد موقعیت مابین عناصر باال و پایین کادر و تضاد شکل و 

 )ونگوسیوس اصول فرم و طرح، . (شود دیده می اندازه بین دو نوع کلی عناصر تصویر

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

 )شیدا نجفی( »1«ي زینهگ -79

 )46ي  مبانی هنرهاي تجسمی، صفحه(

بندي اشکال در این تصویر، از نظـر   نوع ترکیب .است اثر لوکوربوزیهتصویر مورد نظر، 

 وجـود  و کـادر بـه   ءو در عین حال میان اجـزا  ءي متناسبی را بین اجزا رابطه هندسی

 . آورده است

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

 )93 -سراسري( »1«ي زینهگ -80

 )درك تصویر -منابع آزاد(
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 13: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون - 3ي  پروژه 

  
تصویر انتزاعی یک سیم خاردار که نمـاد ایجـاد مـرز و جداسـازي     ي مورد نظر،  نشانه

 . دهد است را نشان می

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

 )مینا دامغانیان( »1«ي گزینه -81

 )فنون بصري -منابع آزاد(

شده که عکسی از دو مرد بر روي نیمکت است، هر واحدي از تصـویر،  در تصویر داده 

. از دو مرد، یکی بهتر لباس پوشیده اسـت . کند پیوندهایی با واحدهاي دیگر ایجاد می

  هـم  هـا و موقعیتشـان از القائـاتی بـه     بـدن آن و  اند و پشتشان به ماست ها نشسته آن

وجـوه   و کنـد  و سبک و سـنگین مـی   ها را با هم مقایسه بیننده آن. پیوسته سرشارند

از ایـن  . جوید ها را می ها، تفاوت اشتراك و افتراقشان را کشف کرده و با کمک شباهت

» تضـاد «برخوردار از حرکتی که به علـت  ؛ شود اي پویا می رو تصویر، تبدیل به تجربه

 )زبان تصویر، جئورگی کپس. (کشف شده، حاصل شده است

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

 )برزگرنسترن (  »3«ي گزینه -82

 )72 ي مبانی هنرهاي تجسمی، صفحه(

اسـتفاده از   .بخـش اسـت   ، اثر محمـد جهـان  »زن مسلمان«عکس داده شده با عنوان 

کـه دیـده    یهـای  رو، در مقابـل چهـره   ي یـک زن از روبـه   کنتراست با نمـایش چهـره  

 .تر کرده است ا بیششوند، قدرت بیان و تأثیرگذاري عکس ر نمی

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

 )حامد شیوایی(  »4«ي گزینه -83

 )درك تصویر -منابع آزاد(

چـه از وي بـه صـورت نقاشـی      ولـی آن  ،در تصویر داده شده، صورت مرد از بین رفته

 .خواهد بود فردگردد و یادآور آن  دست می به ي مانده است، دست جا به

 )آبان 18ون غیر حضوري آزم(

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

 )هادي باقرسامانی( »3«ي زینهگ -84

 )66ي    ، صفحه1کارگاه هنر (

باشـد و معـرف سـبک آرت نـوو      مربوط به قرن نوزدهم میالدي می مورد نظر، وسترپ

 ،دیگـر  ا یـک هاي مختلف هنري ب هنرمندان این جنبش عالوه بر آمیختن رشته .است

هـایی رو   گیري از سـبک  به همین منظور به بهره .کوشیدند هنري نو را پدید آورند می

هـایی را کـه بـا     هـا یـا شـیوه    بدین ترتیـب شـکل   .تر شناخته شده بود آوردند که کم

، قـرون  ، از هنـر شـرقی  سـازگار بـود   خطی هاي بر حرکت جوي انتزاع مبتنی و جست

 .کار بردند ر آثار خود بهه و دگوتیک الهام گرفت وسطایی و یا

 )91 -سراسري( »3«ي گزینه -85

 )درك تصویر -منابع آزاد(

ي خورشید، المان گیاهی دو طرف به شکل قرینـه کـه    نشانه ،محیطی پیکتوگرام ي دایره

نمادي  ،عنوان عنصر گیاهی و محل استقرار لوگوي دانشگاه به ،اسلیمی دهن اژدري است

 . در پیکتوگرام وجود ندارد باشد ي زمین کره ي کننده اعینشانی که تد. گنبد است از

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

 )برزگرنسترن ( »2«ي گزینه -86

 )85 ي مبانی هنرهاي تجسمی، صفحه(

، نقاش اسپانیایی سبک باروك ، اثر دیگو والسکز»ها ندیمه«تصویر مورد نظر با عنوان 

وري و نزدیکی افراد و عناصر از طریق تغییر وضوح نشـان داده  در این نقاشی، د. است

تـر و عناصـر دورتـر،     تـر بـا جزئیـات بـیش     شده است؛ به این معنی که عناصر نزدیک

 .اند تر تصویر شده صورت کلی به

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

 )فرشید حیدري( »2«ي گزینه -87

 )33 ي صفحه تجسمی، هنرهاي مبانی(

 ویژگـی  تـرین  مهـم  کـه  است کوبیسم ساز مجسمه ،تزش لیپ ژاك اثر شده داده حجم

 محـیط  و مجسـمه  بـین  ارتبـاط  ایجـاد  براي منفی و مثبت فضاي تداخل آن، بصري

 .است

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

 )هادي باقرسامانی( »4«ي زینهگ -88

 )35ي  سازي، صفحهمبانی تصویر(

اثر مرتضی ممیز است کـه   ،»اینک خورشید« مربوط به کتاب ،سازي مورد نظرتصویر

 ،هـا  گیري کاراکتر بندي اثر و حالت قرار ترکیب .است برد انجام شده ي اسکراچ به شیوه

 .کنند تداعی میمفاهیمی چون تقابل و رهبري را 

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

 )قرسامانیهادي با( »3«ي زینهگ -89

 )درك تصویر -منابع آزاد(

ي اتصـال اجـرا    ي تعمیم و قاعده این تصویر با روش طراحی تمثیلی و با استفاده از قاعده

 . هاي تصویر، تکرار شده است شکل چشم در تمامی قسمت. شده است

از ایـن تصـویر،   . ها به جاي شکل سر، شکل چشم قرار داده شده است ي انسان براي همه

 .شود بعدي شدن، مدگرایی، زندگی ماشینیسم و استعمار احساس می حالت تکمعنی و 

. اي براي مفهوم اضـمحالل، بـه معنـی فروپاشـی در ایـن تصـویر وجـود نـدارد         نشانه

 )ي طراحی ذهنی، ناصر پلنگی شیوه(

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (
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 14: ي صفحه هنر اختصاصی آذر 2 آزمون - 3ي  پروژه 

  
 )شیدا نجفی( »3«ي گزینه -90

 )33ي  آرایی، صفحه پایه و اصول صفحه(

در . انجام شده استي مربع  استفاده از پیمانه یا مدولهآرایی مورد نظر به روش  صفحه

سطح صـفحه را   ي هاي الزم براي صفحه، بقیه این روش، پس از درنظر گرفتن حاشیه

آرایی  شطرنجی حاصل شده، اساس صفحه ي کنند و زمینه به تعدادي مربع تقسیم می

دیگـر طراحـی    ها براساس یک ها و عکس سطر نوشته ي دقت کنید که اندازه. شود می

 . اند  شده
 

 خالقیت نمایشی

 

 

 )ارغوان عبدالملکی( »2«ي گزینه -91

 )33ي  اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه(

 . اي و جادویی است افسانه اضطراب و رنگی ترس، وهم، آبی، نماد بنفش رنگ

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

 )95 -سراسري ( »1«ي گزینه -92

 )20نمایش در قرن (

) ابـزورد (گـرا   تـرین آثـار عبـث    ، از مهـم »بکـت «اثـر  » در انتظار گودو«ي  نامه نمایش

سـکوتی سـرد و   . در آثار بکت، سکوت عنصر مهم و اساسـی اسـت  . شود محسوب می

هـایی   فضاي کارهاي بکت معمـوالً مکـان  . دهستن سنگین که کاراکترها هم دچار آن

عقل،  صحنه، عریان است و معموالً کاراکترها کم. خالی است و اشناخته و ناکجاآبادين

 .دیگرند مضطرب و مکمل یک

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

 )علیرضا آزاد( »2«ي گزینه -93

 )33ي اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه(

 .ي شیطانی استرنگ قرمز، نماد قدرت و اقتدار، جنگ، آتش و نیرو

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

 )علیرضا آزاد( »1«ي گزینه -94

 )34ي  اصول و مبانی ماسک و گریم، صفحه(

هاي یک دلقک غمگـین را   ویژگی» 1«ي  یرو، دلقکی غمگین است و گزینه دلقک پی

 .کند بیان می

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

 )مینا دامغانیان( »3«ي ینهزگ -95

 )مکاتب ادبی و ادبیات(

ي هستی است که وجـود احساسـات و    انگارانه درباره اکسپرسیونیسم، نظرگاهی نفس

دهد و حقیقت را در کیفیات درونی انسـان   ي اشیاء تسري می رفتار انسانی را بر همه

گرایـی   ی و طبیعتگرای ها، واقع اکسپرسیونیست. جوید و نه در نمودهاي بیرونی او می

ها توجه خود را به جزئیـات ظـاهري    کردند، زیرا اعتقاد داشتند که این شیوه را رد می

ي مـادي و   هـاي نمایشـی در جامعـه    کردند کـه پدیـده   کنند و اظهار می معطوف می

جـا کـه    از آن. پردازنـد  و تثبیـت شـده مـی    نیکی معاصرشان تنها به حقایق ثابـت مکا

هـا ناچـار بودنـد     صرفاً در قلمرو ذهنیت وجـود دارد، آن  اکسپرسیونیستی» حقیقت«

 . وجو کنند اي را جست هاي هنري تازه شیوه

آمیـزي غیرطبیعـی،    هـاي اغـراق شـده، رنـگ     ها و صـورت  خطوط کج و معوج، شکل

شد تا تماشاگران را از  کار گرفته می حرکات مکانیکی و گفتار تلگرافی، در آثار آنان به

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت. (ر ببرندنمودهاي ظاهري فرات

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )مینا دامغانیان( »2«ي گزینه -96

 )مکاتب ادبی و ادبیات(

هـاي   قصه«برخی از آثار خود را تحت عنوان  »ناتانیل هاوثورن«ي آمریکایی،  نویسنده

 . بودند نمادگرایی ها، اسرارآمیز و سرشار از این داستان. گرد آورد »شده دوبار گفته

تمثیلـی کـه موضـوعاتی     هاي عشقی طوالنی و شبه هاوثورن به سمت نگارش رمان

رمـان  . دادنـد رفـت   نشـان مـی   نیوانگلنـد چون گناه، غرور و سرکوب عواطف را در

اثـر او، بـه اوج   (The Scarlet Letter) » داغ ننگ« با رمان ،رمانتیک آمریکایی

این رمان، درام خشنی از زندگی زنـی بـود کـه بـه دلیـل ارتکـاب مسـائل        . رسید

 پردازي هـاوثورن بـه شـدت بـر دوسـتش      قصه .غیراخالقی از جامعه طرد شده بود

 .تأثیر گذاشت »هرمان ملویل«

کلف امـا  نگاري و زبان محلی، مستقیم و بدون ت متأثر از روزنامه» مارك تواین«سبک 

گرایـی را بـه نمـایش    او در آثارش سنت واقـع . بودگویی  بسیار مهیج و سرشار از بذله

 .گذاشت می

 .اند پردازي دانسته را پدر ادبیات سیاه و پیرو سبک طبیعت» تئودور درایزر«

شـمار   بـه  آمریکـا  ، از نویسندگان عصر طالیـی داسـتان کوتـاه در   »شروود اندرسون«

ي آمریکـا و بـه    ي متوسـط جامعـه    هاي اندرسون روایت زندگی طبقه داستان. رود می

هایی محروم و ناکام که گریزي جز تنهایی و  آدم. ي اجتماع استهاي حاشیه ویژه آدم

 .بافی ندارند خیال

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

 )علیرضا آزاد( »3«ي گزینه -97

 )53ي اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه(
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ها بدون واسطه نمـایش داده  ماروت، تلفیقی است از عروسک و دست انسان که دست

 .شوندمی

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

 )مینا دامغانیان( »2«ي گزینه -98

 )کاتب ادبی و ادبیاتم(

» بـري فـین  هاکـل «بـه نـام   » مارك تـواین «کل ادبیات مدرن آمریکا از یک کتاب «

آمیـز امـا   اسـت کـه البتـه مبالغـه    » ارنست همینگوي«این سخن از » .برخاسته است

ي بومی به دهان راوي ، گذاشتن سبک محاوره»مارك تواین«کار مهم . روشنگر است

داند و نگـاهش  تر از آن است که خودش می ي که عاقلوسال بود؛ پسر کم سنو  خام

ي تأثیرگـذاري  نمونـه . اي داردالعادهتر، طراوت و صداقت فوق هاي مسن به دنیاي آدم

شخصیت اصلی رمـان  » هولدن کالفیلد«فین در ادبیات آمریکا، بر شخصیت  بري هاکل

و پسر » هاك«از تر خوانده هولدن، درس. است» سلینجر. دي. جی«اثر » ناتور دشت«

پر از دوز و کلک یک پدر و مادر نیویورکی است اما مثل هاك، جوانی فراري از دنیاي 

 .ترها است ي بزرگو رشوه

ي  ي پـرآوازه  نویسـنده  »ودور داستایفسـکی فئـ « ي نوشته رمانی، »جنایت و مکافات«

 .روسی است

ي آمریکایی است ، نویسندههرمان ملویل وال سفید، رمان مشهوري از یا »دیک موبی«

 .، در دوران رنسانس آمریکایی، منتشر شد1851که در سال 

اسـت کـه    فرانسـوي ي نامـدار  ، نویسنده»گوستاو فلوبر« نخستین اثر» مادام بوواري«

 .آید و به شمار میترین آثار ا یکی از برجسته

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

 )حامد شیوایی( »1«ي گزینه -99

 )نمایش در شرق -93و  92ي  ها کتاب سبز خالقیت نمایشی، صفحه(

 .بود» چیکاماتسو«، نویس بونراکو نامه ترین نمایش مهم

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

 )علیرضا آزاد( »4«ي گزینه -100

 )17ي  اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه(

 یمیمسـتق  ریآن است که تـأث  يهاقسمت نیتراز مهم یکی یگردن عروسک دستکش

است که سر  يااستوانه يالوله ،دانست که گردن عروسک دیبا. دارد يباز یبر چگونگ

سـر   يکننـده  تیانگشـتان هـدا   ایـ شـود و انگشـت   یعروسک بر حول آن ساخته مـ 

بـه گـردن    یدستکشـ  ياهـ تمـام عروسـک   نیبنابرا رد؛یگیعروسک داخل آن قرار م

آن دارد کـه   تیشخصـ  نیچنبه سر عروسک و هم یطول گردن بستگ. دارند اجیاحت

 .ردیگیدارد که داخل آن قرار م یانگشت يبه اندازه یبستگ زیلوله ن نیالبته قطر ا
 

 )حامد شیوایی( »4«ي گزینه -101

 )رقنمایش در ش(

 .پردازي شده استدر نمایش کابوکی، وضع، حالت و حرکات شیوه

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

 )علیرضا آزاد( »3«ي گزینه -102

 )نمایش عروسکی(

هاي ذکر شده، مبـارك بـه عنـوان    در میان گزینه. ماریونت همان عروسک نخی است

ي مـوارد، عروسـک نخـی    د و بقیهشوشکل قدیمی و اصیل عروسک نخی، معرفی می

 .نیستند

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

 )ارغوان عبدالملکی( »3«ي گزینه -103

 )نمایش در شرق(

ها به نمایش  بین پرده» تسه چیه«پرده به نام  گاهی یک درآمد یا میاندر درام چینی، 

وسـط شخصـی غیـر از قهرمـان     آمد که کوتاه بود و بیش از دو آریا نداشت و تدر می

 .شداصلی اجرا می

شـد و ده یـا   نامه، از چهار پرده تشکیل می هر نمایششمالی در درام چین، در سبک 

 .شدداشت که همه توسط شخصیت اصلی خوانده می» آریا«بیست آواز یا 

، موضوعات سنگین، فلسـفی و مربـوط بـه فرهیختگـان     در ژاپن موضوعات نمایش نو

براي کاستن فضاي سـنگین و  . دانندآن را نمایش غنایی یا شاعرانه میجامعه است و 

 .شداجرا می »کیوگن«هاي کوتاه طنز به نام پردهفلسفی، میان

ــاس« ــت  » راس ــکریت اس ــه درام سانس ــوط ب ــطالحی مرب ــه . اص ــکریت ب درام سانس

نمایش در اطـراف فضـاي    ي بلکه همه ،پردازد پردازي و مقوالت فلسفی نمی شخصیت

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت( .گیرد شکل می» راساس«ی یا اصل

 )آبان 18آزمون غیر حضوري (

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

 )مونا محمدیاري( »2«ي گزینه -104

 )نمایش در شرق(

هایی است که در یوگن متمرکز شده است و متکـی بـه   تئاتر نو در جستجوي کیفیت

تئـاتر نـو بـه هـیچ وجـه قصـد       . ام، سـادگی و ریاضـت اسـت   بیان غیرمسـتقیم، الهـ  

یـا   »حال«داستانگویی ندارد، بلکه در جستجوي بازیابی حوادث گذشته می کوشد تا 

متن یک نمایشنامه نو، . بازیگران تئاتر نو مرد هستند ي همه. فضایی عاطفی برانگیزد

مایشنامه غربی هم از یک پرده ن و معموالً( که یک درام رقص همراه با موسیقی است

 . گیرد آرایی شده قرار می حرکت منظم رقصدر چهارچوب یک  ، صرفاً)تر است کوتاه
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ترین بخش گفتـار آن   هاي نو در یک رقص به اوج می رسند و بیش نمایشنامه ي همه

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت. (گونه است آواز غنایی یا مناجات

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

 )مینا دامغانیان( »3«ي گزینه -105

 )25ي اصول و مبانی نمایش عروسکی، صفحه(

هـاي دستکشـی فاقـد پـا بـوده و بـه ایـن دلیـل          اي مانند عروسک هاي میله عروسک

امـا همـین نقـص موجـب سـرعت عمـل بـاالي ایـن         . از نظر آناتومی ناقص هسـتند 

 .شود نوع عروسک می

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

 )94 -خارج از کشور ( »1«ي گزینه -106

 )20نمایش در قرن (

تـاالر  » فرانسـیس ژوردن «وي بـا یـاري   . داننـد  را پدر تئاتر مـدرن مـی  » ژاك کوپو«

او بر این عقیده بود که . نام نهاد» ویو کلمبیه«کوچکی را تبدیل به تئاتر کرد و آن را 

ها و توافق میـان حـاالت صـورت،     کات، ژستاي از حاالت، حریک اثر هنري مجموعه

اي یگانـه  ست و کل نمایش صـحنه فقـط تحـت کنتـرل اندیشـه     ا ها صداها و سکوت

او تأکید زیادي بر مهارت جسمانی و فـردي  . مند و هماهنگ جلوه کندتواند قاعده می

سازي به عنوان خواست شاگردانش از میم، رقص، آکروبات و بدیههبازیگر داشت و می

معتقـد بـود آزاد    او. احسـاس آزادي کننـد  اسـتفاده کـرده و    ایل بیان دراماتیـک وس

گذاشتن بازیگر، بسیار زیان دارد، اما مقید کردن و محدود ساختن بیش از حـد الزم،  

 . آورتر استزیان

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

 )مونا محمدیاري( »4«ي گزینه -107

 )نمایش در شرق(

شـورامونو   ،هایی در ستایش خداوند مونو یا نمایش کامی: هستند  هاي نو پنج نوع درام

کورویی مونو  ،هایی درباره زنان کازورامونو یا نمایش ،هایی درباره سلحشورانیا نمایش

اشـخاص دیوانـه یـا ارواح، امـا گـاه دربـاره        ي یا نمایش هاي متفرقه که غالبا دربـاره 

 ي هـایی دربـاره   سـتند و کیرینومونـو یـا نمـایش    اشخاص واقعی و بـدون صـورتک ه  

 )براکت ،تاریخ تئاتر جهان. (شیاطین، دیوها یا نیروهاي فوق طبیعی دیگر

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

 )حامد شیوایی( »4«ي گزینه -108

 )20نمایش در قرن (

. اسـت » ایشـی شخصیت نم«بازیگر باید متوجه باشد که موجودیت اصلی در نمایش، 

به همین دلیل بازیگر باید منِ خود را کنار بگذارد یا به عبارتی بایـد کـامالً در نقـش    

ترین تفاوت نظریات استانیسالوسکی با برشت نیـز در   بیش. فرو رود و با آن یکی شود

 .همین است
 

 )نوید میرصادقی( »4«ي گزینه -109

 )نمایش رنسانس -20پیش از قرن (

حرکـت، زمـان و مکـان    » سـه وحـدت  «مـیالدي، قـانون   ي شـانزدهم  در طول سده

وحدت حرکت درام از دوران یونان باستان مورد توجه بود، اما وحدت . بندي شد قاعده

 1570نخسـتین بـار در   » کاسـتل ورتـو  «. مکان و زمان در قرن شانزدهم مطرح شـد 

نامه یشتقسیم نما. میالدي، این سه وحدت را به عنوان قوانین اصلی درام، اعالم کرد

هـوراس نخسـتین   . نامه شـناخته شـد  به پنج پرده نیز از نیازهاي اساسی یک نمایش

اما این قانون در رنسـانس بـه   . کسی بود که در روم باستان این قانون را پیشنهاد کرد

 )تاریخ تئاتر جهان، براکت. (عنوان معیاري در درام، پذیرفته شد

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )مونا محمدیاري( »1«ي گزینه -110

 )نمایش در شرق(

ترین درام آسیایی تئاتر سایه است که در جاوه اندونزي، وایانگ کولیت نامیده  شاخص

هاي این نوع نمایش از مهابهاراتا و رامایانا گرفتـه شـده اسـت و در    شخصیت. شود می

 هـا  آن برند و با انعکاس سایهبه شکل تزئینی از چرم می هاي مسطحی راآن عروسک

کاتاکالی و چهاو دو نـوع رقـص   . کنند بر روي پرده، تصاویري پیچیده از نور ایجاد می

چهاو به عنوان بخشی از جشـنواره بهـار در   . هاي کالسیک هندي استدر میان رقص

ارد و بسـیاري از  کاتاکـالی شـکل پـانتومیمی د   . شـده اسـت  بزرگداشت شیوا اجرا می

دهد و خشونت و مـرگ  هاي درام سانسکریت را به صورت اغراق آمیز نشان میویژگی

شینجکی موج جدیدي از تئاتر غربی در ژاپـن بـود کـه مـدت     . کشاندرا به صحنه می

امـروزه  . کردهاي استانیسالوسکی پیروي میدرازي را وقف واقعگرایی کرد و از اسلوب

. هاي مهم غربی و نمایش تئاترهاي تجربـی اسـت  نمایشنامههدف این جریان اجراي 

 )براکت ،تاریخ تئاتر جهان(
 

 قیخالقیت موسی 

 

 

 )عادله لطفی( »3«ي گزینه -111

 )ها گام(

چهـارم  «ي  یک فاصـله باالرونده بین درجات چهارم و هفتم یک گام مینور ملودیک، 

 .داردرونده محسوس ن مینور ملودیک پایینگام . وجود دارد» افزوده

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

 )96 -خارج از کشور( »4«ي گزینه -112

 )فواصل -عالئم، اصطالحات و اختصارات(
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اي اسـت   گونه به» سیاه«ي آن است که سرعت اجراي هر نت  دهنده این عالمت نشان

نام  اي به وسیلهگیري این تعداد را  اندازه. ضرب سیاه داشته باشیم 96که در هر دقیقه 

 .دهد انجام می» مترونوم«

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

 )پارسا فردوسی( »1«ي گزینه -113

 )گام(

آن گام هستند و این درجات در ماژور و مینـور   Vو  I  ،IVهاي تنال هرگام درجات  نت

از طرفـی  . کننـد  نامش یکسان هستند که نقش اصلی در تثبیـت تنالیتـه را ایفـا مـی     هم

هستند نقش اصلی ) VIIو در مینور طبیعی درجه ( III  ،VIهاي مدال که درجات  نت

 .کنند نامش را ایفا می در تبدیل گام ماژور به مینور هم

ترتیـب درجـات    بمل و دو هستند که در سل مینـور بـه   هاي تنال در فا ماژور، فا، سی نت

VII، IVو  III هستند. 

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

 )پارسا فردوسی( »3«ي گزینه -114

 )گام(

که منطبـق بـر    بوده »ال، سی، دودیز، ر«تتراکورد دوم ر مینور ملودیک طبیعی باالرونده 

 .تتراکورد اول ال ماژور است

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

 )پارسا فردوسی( »2«ي گزینه -115

 )گام(

اسـت کـه در مینـور    » بمل بمل، البمل، ربمل، سل بمل، می سی«بمل مینور  سرکلید سی

 .است» بمل لس«ي ششم این گام  درجه. شود بکار می» ال«هارمونیک نت 

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

 )پارسا فردوسی( »4«ي گزینه -116

 )شناسی نت(

 .است» ال«در این کلید، نت بین خطوط سوم و چهارم حامل 

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )زاده بهرنگ حسین( »2«ي گزینه -117

 )گام(

مینور نسـبی  . ها یکسان باشد شوند که عالمت سرکلید آن دو گام وقتی نسبی خوانده می

 .شود یل میتر از تونیک گام ماژور تشک یک سوم کوچک پایین ،یک گام ماژور

 )احمد رضایی( »1«ي گزینه -118

 )مدهاي کلیسایی(

بدون عالمت عرضی یک گام تشکیل دهیم، آن گام داراي مد » سی«تا » سی«اگر از 

ي  فاصـله » فـا «و »  می«هاي  و نت» دو«و » سی«هاي  بین نت. خواهد بود» لوکرین«

 .اي وجود دارد پرده نیم

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

 )پارسا فردوسی( »1«ي گزینه -119

 )بندي ریتم و میزان(

 .باید توجه شود که تریوله داراي ارزش زمانی یک سیاه است

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

 )96 -سراسري( »1«ي گزینه -120

 )تاریخ موسیقی غربی(

اصـر خـود در اوایـل    مع» سمبولیک«تأثیر ادبیات  موسیقی تحت » امپرسیونیسم«مکتب 

سـازانی   بـود و آهنـگ  » کلود دبوسـی «سردمدار این جنبش . ي بیستم شکل گرفت سده

تأثیرات آثـار  . سازي پرداختند تأثیر از این موسیقی به آهنگ نیز به » موریس راول«چون 

ســازان فرانســه و اســپانیا  دبوســی و راول در تمــامی قــرن بیســتم بــه خصــوص آهنــگ

ي بیسـتم کـه    ي سده ساز فرانسوي میانه ، آهنگ»الیویه مسیان« طور مثال هویداست؛ به

سـاز اسـپانیایی    آهنـگ » آیـزاك آلبنیـز  «است و » سریِل«آثارش اقتباسی نو از موسیقی 

» امپرسـیون « 12نوشـته اسـت و شـامل    » ایبریـا «نام  اي به عصر دبوسی که مجموعه هم

 .براي پیانو است

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

 )شهاب شرفی( »4«ي گزینه -121

 )بندي ریتم و میزان(

6در یک میزان
دار ارزش زمانی وجـود داشـته باشـد کـه      ي دو سیاه نقطه باید به اندازه 8

به ترتیب یک سیاه و یـک  » 2«و » 1«هاي گزینه. شود مشاهده می» 4«ي  تنها در گزینه

 .دارد تر یک چنگ کم» 3«ي یاد شده اضافه دارند و گزینهچنگ نسبت به ارزش زمانی 

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

 )دریا معتقدي( »3«ي گزینه -122

 )مدهاي کلیسایی(

ي دوم  گام مینور تئوریکی که درجه: توان به این صورت تعریف کرد مد فریژین را می

ي دوم آن  مینـور تئوریـک درجـه     گـام مـی   براي مثال اگر در. تر شود پرده بم آن نیم

 . شود پرده بم شود، الگوي گام آن مشابه مد فریژین می یعنی نت فادیز، نیم

 )آبان 18آزمون غیر حضوري (
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 )احمد رضایی( »3«ي گزینه -123

 )گام(

 .هستند هارمونیک مینور سل گام سوم ي درجه بمل سی نت و هفتم ي درجه فادیز نت

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

 )احمد رضایی( »3«ي گزینه -124

 )کلیسایی مدهاي(

 این. باشد داشته فاصله تونیک با پرده یک از تر کم که است گام از اي درجه محسوس

 را درجـه  آن رو ایـن  از و شـود  مـی  تونیـک  به درجه این گرایش موجب کم ي فاصله

 داشـته  را خصـلت  ایـن  گـام  تمهف ي درجه چه چنان. کند می ویژه شخصیتی صاحب

 آن باشـد  ویژگی این صاحب گام دوم ي درجه اگر و »باالرونده محسوس« را آن باشد

 .نامیم می »رونده پایین محسوس« را

 مـدهاي  و باالرونده محسوس داراي »لیدین« و »یونین« هاي مد فوق توضیحات براساس

 .هستند رونده پایین محسوس داراي »لوکرین« و »فریژین«

 عبـارتی  به یا[ شود می داده کروماتیک تغییر مصنوعی طور به اي درجهدر  موارد برخی در

 .گویند می »مصنوعی« را محسوس این. شود تبدیل محسوس به تا] شود می آلتره

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

 )احمد رضایی( »3«ي گزینه -125

 )کلیسایی مدهاي(

 »مـاژور  بمـل  سـل « هفـتم  ي درجه فا. شود می تشکیل ماژور گام هفتم ي درجه روي بر لوکرین

 .است ماژور بمل سل سرکلید عالمت داراي فا لوکرین بنابراین. است

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

 )احمد رضایی( »1«ي گزینه -126

 )کلیسایی مدهاي(

 ي فاصـله  اسـت  کـافی  رو ایـن  از. شود می تشکیل ماژور گام دوم ي درجه روي بر دورین

 فـرض  را »مـاژور  دو« گـام . کنـیم  محاسـبه  را مـاژور  گـام  هفتم و چهارم درجات میان

 .است افزوده چهارم سی و فا میان ي فاصله ،کنیم می

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

 )احمد رضایی( »4«ي گزینه -127

 )اختصارات و اصطالحات عالئم،(

Allegrissimo :سرخوش و زنده بسیار 

Vivace :،سرزنده جاندار، زنده 

Cantabile :آوازگونه 

Adagio :،سنگین آرام 

Adagietto :آداجیو از تندتر کمی 
 

 )احمد رضایی( »1«ي گزینه -128

 )اختصارات و اصطالحات عالئم،(

L’Istesso tempo : رغم تغییر متر یا موومان علی[حفظ تمپو[ 

Doppio movimento / Doppio piu mosso :دوبرابر کردن تمپو 

Doppio piu lento :نصف کردن تمپو 

Piu mosso :تندتر کردن تمپو 

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

 )بابک کوهستانی( »2«ي گزینه -129

 )فواصل(

نیـز  » دیـز  مـی «تـا  » دو دیـز «ي  در نتیجه، فاصله. سوم بزرگ است» می«تا » دو«ي  فاصله

دیـز   دیـز تـا مـی    در نتیجه دو دوبـل . ي دیگر زیر شده است پرده بزرگ است؛ اما دو نیمسوم 

 .شود سوم کوچک می

» ر«تـا  » فـا «ي بـین   ها است که در آن صورت به فاصله ي آنارمونیک نت راه دیگر، محاسبه

 )آبان 18 -نگاه به گذشته(. خواهیم رسید

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

 )احمد رضایی( »2«ي گزینه -130

 )بندي ریتم و میزان(

در اصـطالح نیـز   . اسـت ) x+1/2x(» یک کـل و نصـف آن  «معناي  در لفظ به» همیوال«

گویند؛ مانند استفاده از سه سیاه در یک میـزان دوضـربی ترکیبـی و     را می 3به  2تقابل 

 .ي چنگ و غیره یا تقابل دو چنگ و یک تریوله
 

 خواص مواد  
 

 )زهره حسینی( »1«ي نهگزی -131

 )الیاف نساجی -209و  205هاي   کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

شـود و طـول آن را حـدود     اسید فرمیک موجب تورم در الیاف ابریشم می :»2«ي  گزینه

 . دهد درصد کاهش می 10

خواص شیمیایی موي خرگوش تقریباً شبیه بـه پشـم اسـت ولـی جـذب       :»3«ي  گزینه

 .است و در برابر مواد قلیایی مقاومت ندارد رطوبت آن خیلی کم

 . پشم تنها لیف داراي گوگرد است :»4«ي  گزینه

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

 )فرناز شهریاري(  »1«ي گزینه -132

 )52ي  ، صفحهالیاف نساجی(
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وتاه پنبه ي آن الزم است سلولز الیاف ک ي ریون، سلولز است و براي تهیه ي اولیه ماده

به این ترتیب با انجام یک سـري عملیـات شـیمیایی،    . یا چوب به دقت بازیابی گردد

 . شود سلولز طبیعی به لیف ریون تبدیل می

شود و پلی نوزیک با نام تجـاري مـدال نیـز از     رژنره به تمام الیاف بازیافتی اطالق می

 . انواع ریون است

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

 )پارسا انصاري(  »3«ي گزینه -133

 )6و  5 يها  فحهالیاف نساجی، ص(

 افیـ طـول ال  و ها مشخص و محـدود اسـت   هستند که طول آن یافیمنقطع، ال افیال

 شـم یبه جـز ابر  ،یعیطب افیتمام ال. متر است یسانت نیمتر تا چند یلیم 10منقطع از 

طـول مشـخص و    يهسـتند کـه دارا   یافیـ سره، ال کی افیال .گروه قرار دارند نیدر ا

. بلند است و ممکن است به هزاران متـر برسـد   اریبس افیال نیطول ا. ستندیمحدود ن

 .دنوش این دسته محسوب می جزء) مصنوعی(ساخت بشر  افیو ال شمیابر افیال

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

 )سعید کمالو(  »1«ي گزینه -134

 )91ي  هالیاف نساجی، صفح(

 :شود ي نخ چند ال در روش غیرمستقیم به صورت زیر بیان می نمره

 ي نخ چند ال نمره=

=متریک  =
80 20
4

 ي نخ چهار ال نمره

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

 )مینا دامغانیان( »3«ي گزینه -135

 )خاك -45و  44هاي  د، صفحهکتاب سبز خواص موا(

هـا و   هـا، میکاهـا، گرانیـت    ي عمـل فرسـایش و هـوازدگی بـر فلدسـپات      خاك رس، نتیجه

تر باشد، مقـدار سـیلیس و اکسـید     ي خلوص خاك رس بیش هر قدر درجه. ها است گنایس

 .ي خواص خاك، صحیح هستند ها درباره سایر گزینه. تر است آلومینیوم آن بیش

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )ارغوان عبدالملکی( »3«ي گزینه -136

 )فلزات(

ي  الیـه . خاکستري و مات -اي آلومینیوم، فلزي نرم و سبک اما قوي است با ظاهري نقره

ی زدگـ   شود، از زنگ نازك اکسیداسیون که در اثر برخورد با هوا در سطح آن، تشکیل می

 .کند تر، جلوگیري می بیش

یعنی سطح آلومینیوم در معرض . آلومینیوم با محیط اطراف، میل ترکیبی شدیدي دارد 

شـود کـه فلـز را از     ي نـازك اکسـید آلومینیـوم، پوشـیده مـی      هوا به سرعت از یک الیه

 .کند ي بعدي خوردگی محافظت می حمله

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

 )91 -سراسري( »1«ي گزینه -137

 )فلزات -158ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

یکـی از معـدود فلزاتـی اسـت کـه      . شـود  بیسموت بسیار ترد است و به سهولت پودر می

آلیاژهاي بیسـموت ماننـد خـودش داراي     عموماً. یابد حجم آن هنگام انجماد افزایش می

 .ي ذوب پایینی هستند نقطه

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

 )زهره حسینی( »2«ي گزینه -138

 )نافلزات -174ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

کنـد و گـوگرد نـافلز     سلنیم وقتی که نورانی و درخشنده است جریان برق را هدایت مـی 

 .است و هادي برق نیست

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

 )انصاريپارسا ( »3«ي گزینه -139

 )چاپ -67و  64،  43 هاي فحه، ص 1کارگاه چاپ (

هـاي هماننـد مـدنظر     که ایجاد نسخه) منوپرینت و منوتایپ(هاي تک چاپ  در روش

 .بار مصرف در نظر گرفته شود تواند موقتی و حتی یک ي آن می نیست، کلیشه

 . شود در چاپ سیلک اسکرین از شابلون و توري استفاده می :»1« ي گزینه

حکـاکی  . از انواع چاپ برجسته هسـتند  نولئومیلحکاکی روي چوب و : »2«ي  گزینه

 .باشد روي فلز، نوعی چاپ گود می

شـابلونی از جـنس طلـق، فـیلم     ) ترافـارد (ي چـاپ استنسـیل    کلیشه: »4« ي گزینه

طرح روي آن بر خالف انواع چـاپ برجسـته مثـل حکـاکی     . باشد می... رادیولوژي یا 

 .شود ، به صورت مستقیم اجرا میلئومنویلروي چوب و 

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

 )مینا دامغانیان( »1«ي گزینه -140

 )چاپ -246ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

تـر   یا برجسته، غلظت مرکب نسبت به انواع دیگر چاپ باید بیش» لترپرس«در چاپ 

بـه آن مـوادي ماننـد سـولفات بـاریم و       مرکـب  غلظـت باشد، بنابراین، براي افـزایش  

 .افزایند سولفات آلومینیوم می

 ي نخ یک ال نمره

 هاي یک ال تعداد نخ
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 )انصاريپارسا ( »4«ي گزینه -141

 )122ي  فحهص ،مواد شناسی چاپ(

هـا را دارد و بـه    ، قابلیت ضبط و ثبت تمامی رنگپان کروماتیک یا اصطالحاً انفیلم پ

  هـاي نـام   دیگر فـیلم انواع . رود کار می همین دلیل براي تفکیک رنگ در لیتوگرافی به

 . ها را ندارند ي رنگ برده شده قابلیت ثبت همه

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

 )سعید کمالو(  »4«ي گزینه -142

 )کاغذ -257ي  ، صفحهکتاب سبز خواص مواد(

 :ها تشریح سایر گزینه

 کاغذ ریزپرکردن منافذ : ژالتین

 ي رطوبت دفع کننده: پارافین

 ي الیاف کاغذ چسباننده: م سولفاتآلو

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

 )افشین میرحسینی( »4«ي گزینه -143

 )کاغذ(

 .رنگ شود تر و بی شود تا خمیر نرم سولفیت سدیم با خمیر چوب پخته می

 ) آبان 18آزمون غیر حضوري (

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

 )زهره حسینی( »3«ي نهگزی -144

 )چاپ -248ي  کتاب سبز خواص مواد، صفحه(

پوشـانیم،   لوح فلزي را با مواد ضد اسید مانند گریس یا وازلین مـی  ،گراند فتدر روش سا

روي کاغـذ  فشار . کنیم ي کاغذ را روي این لوح گذاشته و طرح را رسم می سپس صفحه

ي اسیدکاري  اشته شود و در مرحلهشود که پوشش ضد اسید در نقاط طرح برد باعث می

 . این نقاط خورده شود

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

 )انصاريپارسا ( »2«ي گزینه -145

 )144و  143هاي  فحه، ص1عکاسی (

 :ها تشریح سایر گزینه

شـود کـه بخـواهیم نـور را کـاهش داده ولـی        در مواردي استفاده مـی  N.Dاز فیلتر 

هاي آفتابی که منـاظر بـه دلیـل    در روز. رنگی در عکس ایجاد نکنیمغییر گونه ت هیچ

اسـتفاده   U.Vرسـند، از فیلتـر    بنفش غبـارآلود بـه نظـر مـی     ءماورا هاي اشعهوجود 

کـار   کننده نیز براي ایجاد نوعی بافت لطیف و نرم در عکس به هاي نرم فیلتر. گردد می

 .شوند برده می
 

 )91 -سراسري( »2«ي گزینه -146

 )کاسیع(

ي اولـین موضــوعی کــه روي آن   ي کــانونی لنـز و فاصــله  ي دیــافراگم، فاصـله  انـدازه 

 . ایم، همگی در افزایش و کاهش عمق میدان وضوح نقش دارند سازي کرده واضح

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

 )مینا دامغانیان( »1«ي گزینه -147

 )عکاسی(

Na)رنده یا محافظ معموالً سولفیت سدیمي ظهور، عامل نگهدا در مرحله SO )2 4  

محلول ظهور را متوقف ساخته و از تیره شدن رنگ آن جلوگیري  اکسیداسیون. تاس

کند، لیکن وجود  رنگ محلول ظهور اگر چه سرانجام در اثر استفاده تغییر می. کند می

تـري امولسـیون نـور خـورده در      شود که مقـدار بـیش   نگهدارنده در محلول باعث می

 .محلول ظاهر شده و رنگ آن هم دیرتر تغییر کند

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

 )سعید کمالو(   »2«ي گزینه -148

 )عکاسی -235ي  ، صفحهکتاب سبز خواص مواد(

هاي تیره از حاشیه به مرکز تصویر کشیده شده باشـد،   ، رگه»پوزتیو«اگر در چاپ عکس 

 .علت این است که کاغذ نور دیده است

 :ها تشریح سایر گزینه

 .نارنجی شده است -اي هاي سفید کاغذ قهوه ورت حاشیهدر این ص: »1«ي  گزینه

تر از قسمت دیگـر   در این صورت قسمتی از تصویر به طوري مشخص تیره: »3«ي  گزینه

 .هاي تصویر بور است در این صورت، تیرگی: »4«ي  گزینه .است

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

 )افشین میرحسینی( »2«ي گزینه -149

 )اغذک(

 . برند از بین می) مل(شفافیت کاغذ را با اضافه کردن موادي مانند گل سفید 

 )آبان 18آزمون  –نگاه به گذشته (

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

 )پارسا انصاري( »2«ي گزینه -150

 )15ي  صفحه ،الیاف نساجی(

خـواص ویـژه، از قبیـل     ترین لیف گیاهی است که بـه دلیـل داشـتن    پنبه، پر مصرف

 . ترین کاربرد را در نساجی و پوشاك دارد استحکام و جذب رطوبت زیاد بیش

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7
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