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 شماره سؤاالت و مدت پاسخگوييهنر، تعداد، گروه آزمايشياختصاصيعنوان مواد امتحاني آزمون

  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

   دقيقه25  130  101  30  درك عمومي هنر  1

   دقيقه40  160  131  30  درك عمومي رياضي ـ فيزيك  2

   دقيقه26  180  161  20  ترسيم فني  3

   دقيقه24  200  181  20  خالقيت تصويري و تجسمي  4

   دقيقه13  220  201  20  خالقيت نمايشي  5

   دقيقه20  240  221  20  خالقيت موسيقي  6

   دقيقه17  260  241  20  خواص مواد  7

  دقيقه165: مدت پاسخگويي                                          160: تعداد سؤال

  .شودباشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار مي مجاز ميپس از برگزاري آزمون براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز اين سازمان...) الكترونيكي و(حق چاپ و تكثير سؤاالت به هر روش 



  2صفحه            C-420          درك عمومي هنر

  دهند؟صيقل ميهاي روشن طرح را فلزي را با ابزار مختلف، ناصاف و زبر كرده و سپس قسمتدستي سطح لوحهدركدام تكنيك چاپ  -101

   مزوتينت)4  گراند ليفت)3   دراي پوينت)2  اچينگ) 1  

  پذيرد؟ در عكاسي معموالً به چه دليل صورت مي(N.D)استفاده از فيلترهاي خنثي   -102

   محافظت از لنز دوربين)2    كاهش شدت نور) 1  

  اي از بين بردن انعكاس سطوح شيشه)4   جلوگيري از كدر شدن تصوير)3  

  گردد؟ به كدام عصر باز ميقدمت آثار پيشاتاريخي به جاي مانده از منطقه جيرفت  -103

   مس و سنگ قديم)2    مس و سنگ جديد) 1  

   شهرنشيني جديد و معماري خشتي)4  هاي باستاني روستانشيني و تپه)3  

    گر شد؟اي و به چه شكلي جلوهنخستين ميراث هنر محلي ژاپن در چه دوره  -104

  گيري ادبيات ژاپنهيان ـ ساخت عمارت ققنوس و شكل) 1  

  اي گلي هانيواهاي استوانههاي تدفيني كوفون و رديفون ـ تپه جوم)2  

  هاي چوبي رنگينهاي سوزاندن كاخ سانجو و تنديس كاماكورا ـ نقاشي)3  

  گرايانه و بزرگ بوداييهاي مفرغي واقع ادو ـ تاالر زرين كوندو و پيكره)4  

    گذارد؟ ايش ميآميختگي هنر كدام اقوام را به نم» چيچن ايتسا«معبد بزرگ   -105

   تولتك و آزتك )4   اينكا و آزتك)3   مايا و تولتك)2    مايا و اينكا)1  

  در موسيقي است؟» يوهان سباستين باخ«كدام يك از دستاوردهاي   -106

   تبديل گام بزرگ به گام كوچك و تغيير آن به مايه)2  اعتدال و تغيير سيستم فواصل موسيقي اروپا) 1  

   ايجاد گامي با دوازده نيم پرده به فاصله مساوي )4  عد موسيقي سازي و آوازي منظم نمودن قوا)3  

  كدام هنرمند معاصر ايراني، با الهام از آثار لرستان و املش نسبت به خلق تنديس اقدام نمود؟  -107

   چنگيز شهوق)4   كاظم رضوانيان)3   اردشير ارژنگ)2  اصغر محمدي) 1  

  اند؟جان يا مفهوم آن را موضوع اصلي اثر هنري خود قرار دادهيعت بيكدام گروه از هنرمندان، طب  -108

   مازاتچو ـ فرانسيس هالس ـ كلودمونه)2  جوتو ـ آنتوان واتو ـ پل سزان) 1  

   آلبرت دورر ـ رامبراند ـ ونسان ونگوگ)4   كاراوادجو ـ سيمون شاردن ـ هنري ماتيس)3  

  رش چگونه است؟با اشياء در آثا» رنه ماگريت« برخورد   -109

  .ها را به صورت موضوعي تصويري با جنبه متافيزيكي بررسي كردآن) 1  

  . به نفس شيء و خارج كردن آن از مكاني واقعي پرداخته است)2  

  .ها را به طور هم زمان از زاويه ديدهاي مختلف نشان داد آن)3  

  .دها را به ابزاري براي تفكر تبديل كر با كتمان نام اشيا، آن)4  

  باشد؟هاي گنبد ايوان جنوبي مدرسه چهار باغ اصفهان به چه شكل و رنگ مينگاره  -110

  اي اسليمي به رنگ زرد و سياه بر زمينه فيروزه)2  اسليمي به رنگ آبي و سياه و قرمز بر زمينه سفيد) 1  

  ز بر زمينه الجورديبندي به رنگ نارنجي و سب گره)4   ختايي به رنگ سرخ و نارنجي بر زمينه الجوردي)3  

  توان مورد بررسي قرار داد؟نكات نوين مكتب بهزاد را از كدام زوايا مي  -111

  ي كار نوآوري در مفهوم و مضامين نقاشي، تكنيك و شيوه)1  

   مكاتب گذشته، استفاده از مواد مختلف در يك اثر تعهد به شيوه)2  

  هاي مكمل و پركنتراستها و استفاده از رنگآميز پيكره طراحي اغراق)3  

  زمان در يك اثرهاي گياهي و معدني به صورت همبندي، استفاده از رنگ خالقيت در تركيب)4  

  اند؟ها شهرت يافتهبه سبب كدام ويژگي» دوتچو« هاي نقاشي  -112

  گراييكارگيري اصول واقعتأثيرپذيري از هنر بيزانس، پرهيز از به) 1  

  نگاري و بازنمايي صور طبيعينمايي در چهره، واقعنمايي تحول اصول عمق)2  

  نمايي خطي در فضاي معماريبندي و عمقپردازي، تركيب قدرت رنگ)3  

  بندي منتشر، گرايش به زيبايي تزئيني و ظرافت هنر گوتيك تركيب)4  



  3صفحه            C-420          درك عمومي هنر

  اند؟ه به جنبش امپرسيونيسم با تأكيد بر چه موضوعي شكل گرفتهنقاش وابست» مري كست«هاي اكثر نقاشي  -113

  .كه مورد توجه و تقديس وي بوده است» زندگي روزمره روستاييان « )1  

  .گون و زيبا نمايش داده شده استكه همچون موجودي پري» زن « )2  

  .اندگري به تصوير در آمدهكه عاري از احساساتي» مادر و كودك « )3  

  .اندهاي درخشان و شاعرانه جان گرفتهكه با رنگ» هاي تئاترنرپيشهه « )4  

  وارد هنر شد؟» روكوكو«كدام مورد توسط سبك   -114

  هاي مكمل و پركنتراست  پايبندي به رنگ)1  

   سرخوشي، توجه بيشتر به مسائل روحي و احساسي)2  

  ها و ايجاد فضاي ساختاري تحريف، تغيير در اندازه و مقياس)3  

   گرايش به گذشته كالسيك، پرداختن به تناسبات و پرسپكتيو)4  

  شود؟ محسوب مي» لوح پيروزي نارمر«از وجوه تمايز آن با » هاصحنه نبرد توت عنخ آمون با سوري«كدام ويژگي   -115

   اتكا به نيروهاي ماوراءالطبيعت و اساطير در دستيابي به پيروزي)1  

  هاي ملموس زمينيي در نمايش آشفتگي پرهيز از هر گونه نمادگراي)2  

   گرايش به شيوه رسمي و آكادميك در ثبت واقعه تاريخي)3  

   تلفيق رويكردهاي آزاد و آييني در پرداختن به موضوع جنگ)4  

  شود؟در چه قالبي تعريف مي) اردشير اول(ترين ويژگي كاخ ساساني فيروزآباد برجسته  -116

  هاي ايرانها و نقشتمام گچبري تنوع گچبري به عنوان مادر )1  

  جمشيدهاي هخامنشي در تخت اقتباس از جزئيات تزئينات كاخ)2  

  هاي دو طرف ايوان مركزيگنبد در رواق براي نخستين بار كاربرد نيم)3  

  گنبد  براي نخستين بار استفاده از گوشواره در چهار گوشه بنا به منظور تسهيل در ساخت)4  

  گنجد؟دركدام غالب مي» رپهانس آ«آثار   -117

   كالژ، نقش برجسته و اشعار دادائيستي)2  شانحركت نور و تعامل اشياء با محيط) 1  

  ساختههاي رنگين پيشكاري با استفاده از فرم جفت)4   اسمبالژ با استفاده از نقوش متأثر از هنر شرق دور)3  

  اند؟ي در پرداخت موضوعات بودههاي پناهگاهي عصر ميان سنگي، شاهد چه بدعتنقاشي  -118

  نمايي جانوران شكاريپردازي و زنده طبيعت)2   ظهور پيكره آدمي و توجه به موضوعات انساني)1  

   تقديس مظاهر طبيعت به ويژه حيوانات)4  هاي تزئيني در شكل گسترده و دقيق پيدايش جنبه)3  

  باشد؟مي» ماتهورا«ز سبك متأثّر ا» عصر گوپتا«هاي بودايي كدام ويژگي تمثال  -119

   جاندارنمايي و شكل انساني دادن به مجسمه بودا)2   تناسبات قهرمانانه و فوق انساني)1  

  دارهاي ساده و سطوح برشسازي با حجم چهره)4  هاي نازكپردازي با چين اسلوب جامه)3  

  شود؟شكل كلي معابد اتروسك چگونه توصيف مي  -120

  هاي گلين تزئيني بر فراز بامدار ـ دور ستوني ـ تنديسف شيب مربع مستطيل با سق)1  

  دار ـ سقف شيروان ـ قرارگيري پلكان در يك سوي بنا مربع ساده با ايوان ستون)2  

   مستطيل ساده با سقف سنگي ـ قرارگيري روي پوديوم ـ تزئينات حجاري بر سنتوري بنا)3  

  هاي ساده و روستايي مĤبكارگيري آرايهـ بهدار  مدور با سقف گنبدي شكل ـ رواق ستون)4  

  كند؟هاي دستگاه شور حال و هواي دوگانه و تركيبي را القا ميكدام يك از آوازه  -121

   بيات ترك )4   افشاري   )3   دشتي )2   ابوعطا )1  

   قابل قياس است؟در بغازكوي تركيه متعلق به هنر كدام اقوام بوده و با كدام نمونه مشابه» دروازه شيران«  -122

   فريگ ـ دروازه ورودي در مجموعه پاسارگاد)2   مانايي ـ دروازه ملل در تخت جمشيد)1  

  النهرين هيتيت ـ دروازه كاخ آشوريان در بين)4  ها در يونان اورارتو ـ دروازه دژ ميسني)3  



  4صفحه            C-420          درك عمومي هنر

  شود؟ر طاليي تمدن كرت محسوب ميكدام يادگار تاريخي، شاخص عص  -123

  . ارگ تيرينس كه بر مبناي نقشه حساب شده ساخته شده است)1  

  .هاي نظام حاكم استهاي وافيو كه گوياي ثروت گنجينه جام)2  

  .مند و رسمي استهاي كوچك كه بازتاب دين نظام سرديس)3  

  . كاخ كنوسوس كه بدون نقشه قبلي ساخته شده است)4  

   نگارگر ايراني به منظور انتقاد اجتماعي، از شيوه طنزنگاري آميخته با گرتسك بهره جست؟كدام  -124

   روح اهللا ميرك)4   محمد سياه قلم)3   رضا عباسي)2   سلطان محمد)1  

  سازد؟مطالعه كدام نسخه خطي، تأثيرات مكتب جاليري بر نگارگري شيراز عصر تيموري را عيان مي  -125

   مقامات حريري)4   قصص االنبياء)3  هفت اورنگ )2   خاوران نامه)1  

  حائز اهميت است؟» هاي لينديس فارنانجيل«آرايي كدام ويژگي كتاب  -126

   نقوش درهم بافته شده)4   امضاي شخصي تصويرگر)3  نماي رنگين خطوط كناره)2   تزئين با ورق طال)1  

   شده است؟منسوب» نادار« كدام يك از دستاوردهاي دنياي عكاسي به   -127

  .گيري از روشنايي گاز، پيشتاز كاربرد نور مصنوعي در عكاسي شد با بهره)1  

   . با عكاسي از حيوانات در حال دويدن، در جهت القاي توهم حركت گام برداشت)2  

  .هاي عكاسي در ابعاد وسيع را ممكن ساخت با ابداع صفحه خشك، تهيه فيلم)3  

  .امكان چاپ مجدد عكس در ابعاد بزرگتر را فراهم ساخت با ابداع روش تهيه نگاتيو، )4  

  در كدام بنا قابل مالحظه است؟) معقلي(ترين نمونه كاربرد كاشي درهم يكي از كهن  -128

  )كرمان( برج خواجه اتابك )2    )ابرقو( گنبد علي )1  

  )توس( بقعه هارونيه )4  )بخارا( مقبره امير اسماعيل ساماني )3  

  ؟نيستدرست » زمينه چوب«درباره معرق كدام گزينه   -129

  .شوند متن و زمينه روي زيرساخت الصاق مي)2  .شوند متن و زمينه بر اساس يك طرح دوربري مي)1  

  . استفاده از چسب ضرورت ندارد)4  . زيرساخت هميشه از جنس چوب است)3  

  تركيب كلي پوشاك بانوان عهد تيموري به چه شكل بوده است؟  -130

  آستينن اليه پيراهن بلند و تنگ در زير قباي آستين كوتاه يا بي چندي)1  

   پيراهن كوتاه در زير قباي آستين بلند و رنگين با شلوار گشاد يا دامن)2  

  تنه جلوباز چندين دامن هم اندازه روي هم به همراه پيراهن و نيم)3  

  ق بلند قباي جلوباز با باالتنه تنگ و دامن گشاد و همراهي جوراب سا)4  

  



  5صفحه            C-420      فيزيك-درك عمومي رياضي

   متـر   8 و   1oخاك آن را در زمينـي بـه شـكل مـستطيل بـه ابعـاد                 . اند متر حفر كرده   5o/ متر و شعاع دهانه      2o چاهي به عمق      -131

  متر است؟ارتفاع اين خاك چند سانتي. انداخت پهن كردهنوبه طور يك

  1( /18 2  2( /18 8   3( /19 6    4( /2 4o   

افيك برخورد كنيم، اگر به تر. شود درصد كم مي 25اگر موتور اتومبيلي تنظيم شود، مصرف سوخت آن           -132
1

4
 به مصرف سوخت افـزوده  

  مقدار سوخت با تنظيم موتور و مسافت بدون ترافيك، چند درصد سوخت بدون تنظيم موتور و وجود ترافيك است؟. شودمي

  1( 56  2( 6o  3( 64    4( 7o   

A/ر  اگ  -133 ...... 5 5 5 5o o o o o باشد، عدد 
A
5

   از مربع كامل، حداقل چند واحد كمتر است؟

  1( 1  2( 2   3( 3    4( 4   

متعهد شدند پس از فروش اثر هنري با برداشت . گذار ـ هنرمند ـ فرد تداركاتي شركت كردند  جهت ايجاد يك اثر هنري، سرمايه  -134
1

4
 

سهم هنرمند چند درصد كـل قيمـت        .  بين آنان تقسيم شود    4 و   8،  3گذار، بقيه به ترتيب به نسبت اعداد        قيمت فروش براي سرمايه   

  فروش است؟

  1( 36  2( 4o  3( 45    4( 5o   

  است؟رو، كدام مساحت پنج ضلعي روبه  -135

  1( /2 5o  

  2( 21       

  3( /21 5  

  4( 22   

هشتاد درصد از   -136
1

1
2

  آن عدد كدام است؟.  واحد بيشتر است12 عددي از نود و پنج درصد آن، 

  1( 36  2( 48   3( 56    4( 6o  

  ، به كار رفته است؟5ر نوشتن كليه اعداد دو رقمي طبيعي، چند بار رقم  د  -137

  1( 17  2( 18  3( 19    4(2o  

  توان، به صورت سري متوالي هم در يك جهت، وصل كرد؟دو المپ قرمز و دو المپ سبز را به چند طريق مي  -138

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

139-  شود؟اقل با چرخش چند درجه، بر خودش منطبق ميشكل مقابل حد  

  1( 6o  2( 9o   

  3( 12o  4( 15o   

  

  

  

 محل انجام محاسبات



A B

  6صفحه            C-420      فيزيك-درك عمومي رياضي

   مجموع ارقام عدد سال تولّد وي است، سن اين پسر كدام است؟ برابر1393 سنّ پسري در سال   -140

  1( 14  2( 15   3( 16    4( 17   

كسر   -141
a
b

 معادل كسر 
65

91
b است، به طوري كه  a ،كوچكترين عدد مربع كامل است b aكدام است؟   

  1( 6  2( 7   3( 8    4( 9  

  مجموع مساحت نواحي سياه شده، كدام است؟.  واحد است4رو طول ضلع مربع بزرگ در شكل روبه  -142

  1( 
 2

4

3

  2( 
 3

2

2

     

  3( 
6
2

  4( 8  

  

  حجم آن چقدر است؟. شود جسمي حاصل ميAB واحد، در حول ضلع 1يه زده به ضلع  از دوران نيمه مربع سا  -143

  1( 
2
3

  2( 

3

     

  3( 

4

  4( 
3
4

   

  

   شكل مقابل از نظر تقارن كدام وضعيت را دارد؟  -144

    محور تقارن ـ مركز تقارن4 )1  

    محور تقارن ـ مركز تقارن2 )2  

   محور تقارن2 )3  

     محور تقارن4 )4  

   

  شود؟از شكل مقابل حداقل با چند برش، و كنار هم قرار دادن قطعات، يك مربع حاصل مي  -145

  1( 1    

  2( 2  

  3( 3    

  4( 4   

  

  

  

  

  

  

 محل انجام محاسبات



A
B

  7صفحه            C-420      فيزيك-درك عمومي رياضي

مساحت مثلث سايه زده، چند برابر مساحت چهـار         .  قسمت مساوي تقسيم شده است     3 در شكل مقابل، هر يك از دو ضلع مثلث به             -146

  ضلعي سفيد است؟

  1( 
2

9

  2( 
2

7

   

  3( 
1

3

  4( 
3

7

  

  

  ، كدام است؟AB واحد، اندازه وتر 5 و 3هاي در دو دايره هم مركز به شعاع  -147

  1( 5  2( 6     

  3( 7  4( 8  

  

مساحت شش ضلعي بزرگ، چنـد برابـر مجمـوع مـساحت            . الساقين هستند الزاويه و متساوي  هاي جانبي، قائم  در شكل مقابل مثلث     -148

  نواحي سياه شده است؟

  1( 2  2( 
4

3

     

  3( 2  4( 3   

  

/به طوري كه در نقطه اتصال به اندازه         . انداي بسته شده   واحد به وسيله تسمه    1 هفت استوانه به قطرهاي       -149 8o o      واحد دو سر تـسمه 

  طول تسمه كدام است؟. دگيرنروي هم قرار مي

  1( /9 2  

  2( /9 3     

  3( /9 5  

  4( /9 6   

  در شكل مقابل، مجموع مساحت نواحي سياه شده، چند درصد مجموع مساحت نواحي هاشور زده شده است؟  -150

  1( 75    

  2( 8o   

  3( 9o  

  4( 1oo   

  

چند برابر قطـر بـزرگ آن       . خطي كه دو انتهاي آن در وسط دو ضلع غيرموازي و غيرمجاور قرار گيرد             در يك شش ضلعي منتظم، پاره       -151

  شش ضلعي است؟

  1( 
1

2

  2( 
2

3

   3( 
5

6

    4( 
3

4

  

  

  

  

  

 محل انجام محاسبات



  8صفحه            C-420      فيزيك-درك عمومي رياضي

  رو حداكثر چند قطعه يكسان در كنار هم قرار دارند؟در شكل روبه  -152

  1( 2o  

  2( 22       

  3( 24  

  4( 28  

  شكل مقابل از نظر تقارن كدام وضعيت را دارد؟  -153

      فاقد تقارن )2   مركز تقارن)1  

   محور تقارن ـ مركز تقارن2 )4   محور تقارن4 )3  

  

  اي عمود بر قطر آن، كدام شكل هندسي است؟تصوير يك مكعب، بر صفحه  -154

    مستطيل)4     مربع)3    شش ضلعي غيرمنتظم)2   شش ضلعي منتظم)1  

  شكل به هم تابيده مقابل، از چند قسمت مجزّا، تشكيل شده است؟  -155

  1( 2  

  2( 3     

  3( 4  

  4( 5   

  

   برساند؟ C35 به C15چند كيلوژول گرما به يك ليتر آب بدهيم تا دماي آن را از   -156

گرماي ويژة آب (  
J

kg C
42oo  و چگالي آن

kg

m3
1ooo است(.  

  1( 42  2( 84  3( 42o  4( 84oo  

  .بيندمي............ و ماهي، گربه را ........... با توجه به شكل مقابل، گربه، ماهي را   -157

  رتر ـ دورت نزديك)1  

    ترتر ـ نزديك نزديك)2  

       دورتر ـ دورتر)3  

  تر دورتر ـ نزديك)4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محل انجام محاسبات



A B C D

Z

X

Y

V




  9صفحه            C-420      فيزيك-درك عمومي رياضي

  رود و  متر باال مي5 جسم تا ارتفاع. كنيممتر بر ثانيه رو به باال پرتاب مي 2oجسمي را مماس با سطح شيبدار با سرعت اولية   -158

جايي چند درصد از انرژي جنبشي اوليه به گرما تبديل شده است؟ در اين جابه. ايستدمي
m

g
s

⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠2

1o  

  1( 25  2( 3 o  3( 5o  4( 75  

  : را ببنديمZ و Xگر فقط كليد ا. رو، ابتدا همة كليدها باز هستنددر شكل روبه  -159

    .شوندها روشن مي همة المپ)1  

  .شود روشن ميA  فقط المپ)2  

  .شوند روشن ميB و Aهاي  المپ)3  

  .شوند روشن ميD و A ،Cهاي  المپ)4  

  

  

ترين فاصلة بين دو نقطه از اگر نزديك.  آن قرار داردروي يك آينة تخت در راستاي عمود برمتر روبه سانتي1oاي به طول ميله  -160

  متر است؟ باشد، دورترين فاصلة بين دو نقطه از جسم و تصوير چند سانتيCm 3oجسم و تصوير 

  1( 8o  2( 6o  3( 5o  4( 4o  
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  10صفحه          C-420    ترسيم فني

   چند درجه خواهد بود؟ درجه است، 3ο برابر N درجه و 6ο برابر Mي موجود، كمان در دايره  -161

  1 (15  

  2 (/17 5      

  3 (2ο  

  4 (/22 5  

   در دايره داده شده درست است؟M ي كدام عبارت در مورد نقطه  -162

  . داراي طول برابر هستندMي وترهاي گذرنده از  كليه) 1  

   . مقداري ثابت استMهاي هر دو وتر گذرنده از ضرب طولحاصل) 2  

  . قطر و طول كوچكترين آن، صفر استMبزرگترين وتر گذرنده از ) 3  

  . قطر و كوچكترين آن، عمود بر آن قطر استMبزرگترين وتر گذرنده از ) 4  

  ي داده شده را خود انتخاب كنيم؟ اندازه8توانيم چند اندازه از با معلوم بودن قطر دايره، مي  -163

  1 (3  

  2 (4  

  3 (5   

  4 (8  

  

  

در شكل اگر   -164
)

AB  6ο درجه و 
)

CD     چند درجه است؟ درجه باشد، مقدار 44

  1 (3ο  

  2 (48  

  3 (52   

  4 (56  

  

اگر   -165
)

ACB     چند درجه است؟ درجه باشد، مقدار 224

  1 (44  

  2 (48  

  3 (52   

  4 (56  

  شود؟يك دوازده وجهي منتظم از چه شكلي تشكيل مي  -166

  مربع) 4  لوزي) 3  پنج ضلعي منتظم) 2  االضالعمثلث متساوي) 1  

گيريم؟ مقدار در نظر مي را برابر چهCBخطرو، براي رسم شبه بيضي، پارهبهدر شكل رو  -167
  

  1( a c  

  2 (a b  

  3 ((a b)2  

  4 ((c b)2  

  تواند، يك چهار ضلعي محيطي باشد؟كدام شكل هرگز نمي  -168

  ذوزنقه) 4  مستطيل) 3  لوزي) 2  كايت) 1  

   از احجام منحصر به فرد است؟كدام يك  -169

  كره) 4  مخروط) 3  استوانه) 2  مكعب) 1  
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  11صفحه            C-420          ترسيم فني

   است؟Lي كدام مشخصات مربوط به نقطه  -170

  1 (L( ، ، )9 15 5  

  2( L( ، ، )5 9 15  

  3( L( ، ، )5 15 9  

  4( L( ، ، )9 5 15  

)K، مربوط به كدام خط است؟ KPمشخصات داده شده براي   -171 ، ، ) , P( ، ، )4 4 13 21 8 4  

  

  

  

  1(   2 (  3  (  4  (  

  

  

  

  :ABCي كدام عبارت در مورد صفحه درست است؟ صفحه  -172

  .ي افقي تصوير موازي استبا صفحه) 1  

   .ي تصوير موازي استي جانببا صفحه) 2  

  .روي تصوير عمود نيستي روبهبر صفحه) 3  

  .ي جانبي تصوير عمود نيستبر صفحه) 4  

 ي داده شده، كدام است؟نماي درست از قطعه  -173

 
 
  

  1(   2(   3(   4(   

  

 
      

  ي داده شده كدام است؟نماي از باال، از نقشه  -174

  

  

 
  

  1(   2(   3(  4(   

  

  

  

   توجه به دو نماي موجود، نماي سوم كدام است؟با  -175

  

 
 
  

  

  1(   2(    3(   4(     



  12صفحه                            C-420          ترسيم فني

   :در مورد دو نماي داده شده، كدام گزينه درست است؟ اين نماها  -176

  .درست نيستند) 1  

  .درست هستند) 2  

  .يك خط كم دارند) 3  

  .ضافه دارنديك خط ا) 4  

  

  ها براي ايجاد يك ساختمان كدام است؟اولين دسته از نقشه  -177

  برق) 4  تأسيسات) 3  معماري) 2  سازه) 1  

  در كدام مورد عرض پله بيش از حد معمولي خواهد بود؟  -178

  هاي اداريبخش) 4  هاي مسكونيآپارتمان) 3  هاي تجاريآپارتمان) 2  هابيمارستان) 1  

  :هاي نديدهاي معماري، خطرست كدام است؟ در نقشهي دگزينه  -179

  .بايد ترسيم شوند) 4  .شوندترسيم نمي) 3  .شوندمعموالً رسم مي) 2  .شوندمعموالً رسم نمي) 1  

  :گذاريدر پالن اندازه  -180

  .در صورت امكان بهتر است از دادن مبلمان متحرك خودداري شود) 1  

  .ي، مبلمان متحرك را با مقياس كوچكتر دادتوان براي جلوگيري از شلوغمي) 2  

  .ها در بيرون پالن درج شودشود اندازهبه خاطر وجود مبلمان متحرك، كوشش مي) 3  

  .نظر كردتوان جهت پرهيز از شلوغي، از نمايش مبلمان متحرك صرفمي) 4  



  13صفحه           C-420      خالقيت تصويري و تجسمي

  آيد؟رو به موضوع بتابد، كدام حالت به وجود مياگر نور اصلي از روبه  -181

  .شود تصويري تخت ايجاد مي)2  .شوددار ميهاي آن ماليم  و بعد سايه)1  

  .شود برجستگي موضوع تشديد مي)4  .شودهاي آن پر كنتراست مي سايه)3  

  رو حاكم است؟كدام اصل بر تصوير روبه  -182

    تقابل فرم و فضا )1  

   تسلط بر ساختار طبيعت)2  

   ايجاد نقش به كمك خطاي باصره)3  

   هماهنگي با طبيعت همراه با تفكر)4  

  

  

  

  

  

  

  دارد؟رو، اثر كالوس اولدنبرگ، ويژگي كدام سبك را بيان ميحجم روبه  -183

   پاپ آرت)1  

     لند آرت)2  

   كنستراكتيويسم)3  

   اكسپرسيونيسم انتزاعي)4  

  

  

  

  

  

  دارد؟رو، كدام ويژگي را بيان ميتصوير روبه  -184

   جداسازي)1  

    گشايي گره)2  

   دسيسه)3  

   گريز)4  

  

    

  



  14صفحه           C-420      خالقيت تصويري و تجسمي

  ؟باشدنميوضوع رو، مناسب كدام مآرم روبه  -186

   روز صلح)1  

    بانشركت راه )2  

   خدمات گردشگري)3  

   انجمن شاعران نوپرداز)4  

  

  رو چگونه است؟ساختار اثر روبه  -187

   مدور)1  

     متمركز)2  

   منتشر)3  

   ساختارگرايانه)4  

  

  

  

  باشد؟زير به لحاظ بصري داراي حس تزلزل و سكون بيشتري مي» خط تصويرهاي« كدام يك از   -188

  

  

  1(   2(   3(   4(   

  

  

  تر است؟رو، براي نشان دادن كدام يك از موارد زير مناسبطرح روبه  -189

   منطق و شخصيت)1  

   تحريفات فضايي)2  

     عواطف و احساسات)3  

  هاي هم زماني اشكال و اشياء جنبه)4  

  

  

  

  ت؟رو، كدام مورد كمتر دخالت داشته اسگيري آرم روبهدر شكل  -190

   تركيب خط و حجم)1  

     بررسي خطوط اصلي تصوير)2  

   ايجاد سايه روشن توسط تضاد)3  

   تفكيك فضاي مثبت و منفي)4  

  

   سفيد و فيلتر آبي كدام است؟ وي نگاتيف سياهوسيلهفرنگي و تمشك بهحاصل عكاسي از يك سبد توت  -191

  .شودتر نمايان ميتر و تمشك تيره توت فرنگي روشن)1  

  .شودتر ظاهر ميتر و تمشك روشن توت فرنگي تيره)2  

  .ها بيشتر از حد طبيعي خواهد بود كنتراست بين رنگ ميوه)3  

  .گرددشود ولي در رنگ تمشك تغييري حاصل نميتر مي توت فرنگي تيره)4  



  15صفحه           C-420      خالقيت تصويري و تجسمي

  مطلب درست است؟رو، كدام در مورد نشان روبه  -192

   اولين نشان رسمي كارگاه پيكاسو)1  

     اولين طرح به عنوان نشان مدرسه باهاوس)2  

   سمبل و نشان هنرمندان جنبش نوگرا و مدرن در ايران)3  

  گرا با نوعي رويكرد جديد در هنر ايران نشان هنرمندان سنت)4  

  

  

  

  

   است؟رو، بر اساس نگرش كدام سبك ساخته شدهحجم روبه  -193

   كوبيسم)1  

     فوتوريسم)2  

   كانسپچواليسم)3  

   كانستراكتيويسم)4  

  

  

  

  

  

  تر است؟استفاده از كدام نوع خوشنويسي مناسب» جشنواره نقاشي جهان اسالم« در طراحي براي پوستر   -194

   ديواني)4   معقلي)3   كوفي)2   ثلث)1  

  شود؟رو كدام عامل بصري مشاهده ميبندي روبه در تركيب  -195

  نشيني رنگ و نور در يك تركيب منتشر هم)1  

  بندي متقاطع منظم و متعادل تركيب)2  

    بندي نامنظم ولي متوازن و متعادل تركيب)3  

  قرينگي، تقابل خط و سطح با بافت قرينه در بي)4  

  

  

  

  

  

  

  اي ساخته شده و بيانگر كدام مفهوم است؟رو، به چه شيوهتنديس روبه  -196

  پرسيونيسم ـ فاجعه كشتار جمعي سياهپوستان اكس)1  

   پوريسم ـ ناتواني و سرخوردگي بشر در جامعه معاصر)2  

   فوتوريسم ـ زوال اميد در زندگي پرمخاطره شهري)3  

   كوبيسم ـ مسئله جنگ و سازندگي پس از آن)4  

  



  16صفحه           C-420      خالقيت تصويري و تجسمي

  ي بيشتري نموده است؟رو، طراح از كدام بيان بصري استفادهبهدر طراحي كاريكاتور رو  -197

  جايي يك جزء جابه)1  

     تضاد بين دو نشانه)2  

  قرينگي قرينه در بي)3  

  بندي قطري تركيب)4  

  

  د؟بندي و تزيين فضا براي ايجاد درخشش، گرمي و جذابيت بصري بهتر است از كدام تركيب رنگي استفاده شودر يك تركيب  -198

   قرمز و مشكي)4   زرد، مشكي و سفيد)3   قرمز و سفيد)2   سفيد، نارنجي و زرد)1  

  شود؟در عكسبرداري تبليغاتي، به منظور اغراق در كيفيت اشياء، استفاده از فيلترهاي فانتزي به چه شكلي مؤثر واقع مي  -199

  وري با استفاده از سرعت زياد شاتر فيلترهاي منش)2  ساز با استفاده از سرعت كم شاترفيلترهاي ستاره )1  

   فيلترهاي منشوري با استفاده از ديافراگم بسته)4  ساز با استفاده از ديافراگم باز فيلترهاي ستاره)3  

  ي كدام مورد است؟رو، در برگيرندهبيان بصري تصوير روبه  -200

  بيني خود بزرگ)1  

   اضمحالل)2  

   انفعال)3  

     حقارت)4  



  17صفحه           C-420          شينمايخالقيت 

  رو، براي كدام فيلم طراحي شده است؟پوستر روبه  -201

   زن طراح)1  

  دختر آب) 2  

  عروس ثروتمند) 3  

    نامه اورفهوصيت) 4  

  

  اي از كدام ژانر سينمايي است؟رو، صحنهتصوير روبه  -202

   كالسيك)1  

  آوانگارد) 2  

  نئوكالسيك) 3  

  امپرسيونيسم) 4  

  

  چه ويژگي در اين تصوير شاخص است؟. است» دو نيمه سيب« اي از فيلم رو، صحنهتصوير روبه  -203

    .تأكيد بر بعد چهارم شده است )1  

  .انتخاب زاويه دوربين بياني سبموليك دارد) 2  

    .با انتخاب لنز مناسب پرسپكتيو به حداقل رسيده است) 3  

  .ا يكسان نموده استانتخاب كادر بسته، ارزش عوامل بصري ر) 4  

  رو، بيشتر بيانگر چيست؟تصوير روبه  -204

   تشكر)1  

  گريز) 2   

    ترديد) 3  

  تمارض) 4  

  

  رو، بيانگر كدام سبك هنري است؟تصوير روبه  -205

   رئاليسم)1  

  نئورئاليسم) 2  

  ويژوال آرت) 3  

  پرفورمنس آرت) 4  

  

  طراحي شده است؟» تنمترو پلي«طرح ديواركوب زير در كدام ژانر براي   -206

   فوتوريستي)1  

  سوررئاليستي) 2  

  اكسپرسيونيستي) 3  

  كانسپچواليستي) 4  

  

  

  



  18صفحه           C-420          ينمايشخالقيت 

كدام مورد تأثيرگذارترين عوامل در ارتباط با » دانستاي از فيلم مردي كه زياد ميصحنه«رو در تجزبه و تحليل بصري تصوير روبه  -207

  خاطب هستند؟م

   زاويه ديد و نورپردازي، جايگاه فيگورها و تضاد شديد نور و سايه)1  

  هاي سيف اليتهاي افقي، نگاه فيگورها و سايهبنديتقسيم) 2  

  نورپردازي متمركز و پركنتراست، زاويه ديد دوربين و فيگورها) 3  

  اي فيگور باالهاي مضرس زير پبندي متقاطع، نورپردازي منتشر و فرمتركيب) 4  

  

  

  

  است، فيلم متأثر از چه ژانري است؟» ژرمن دوالك« ساخته » صدف و مرد روحاني« اي از فيلم رو، صحنهتصوير روبه  -208

   موج نو)1  

  سوررئاليسم) 2   

  رئاليسم اجتماعي) 3  

  كنستراكتيويسم) 4  

  

  

  

از كدام مورد استفاده نموده » دزد و نويسنده« بردار فيلم ننده، فيلمبا توجه به شكل زير، براي ايجاد هيجان و تأثيرگذاري بر بي  -209

  است؟

  ها از همبندي مورب، جداسازي پالن تركيب)1  

  ، كاربرد لنز وايد)داخلي(استفاده از فضاي بسته ) 2   

  رو، زاويه ديد دوربين و فيگورهانورپردازي روبه) 3  

  بين خنثيچرخش تيرگي و روشني در صحنه، زاويه دور) 4  

  يك بيانگر ويژگي مونتاژ ذهني است؟كدام  -210

   ايجاد شباهت بصري و تأكيد بر دنياي مدرن)1  

  بيان حوادث تاريخي و اجتماعي در قالب چند داستان مستقل در يك فيلم) 2  

  اي انتزاعياي از تصاوير براي تجسم بخشيدن به ايدهكنار هم نهادن رشته) 3  

  ان واقعي با موضوعي مشابه براي اغراق در بيان حالتاستفاده از دو جري) 4  

  شود؟  اصلي شناخته مييك به عنوان مشخصهكدام» فدريكو فليني«در مضمون آثار   -211

  . كنند زندگي فردي را از ديدگاه روانكاوانه بررسي مي)1  

  .كندشكوه سياسي انقالب ايتاليا زندگي افراد را هدايت مي) 2   

  .كنند طبيعي و زندگي فردي به شكلي ساده و شاعرانه جلوه ميرويدادهاي) 3  

  .  شودهاي فردي شده، ديده ميعناصري از نئورئاليسم كه دستخوش دگرگوني) 4  

  به كدام شيوه است؟» هفت سامورايي« اتصال نماها در فيلم   -212

  فيدآوت) 4  ديزالو) 3  فيداين) 2   روبش)1  

  درست است؟ » ايبسن« آثار هاييك درباره شخصيتكدام  -213

  .گيرنداي گوشه مي در مقابل خطرات آزادي زندگي بيرون به ناچار در اتاق يا خانه)1  

  مدارانه با زندگي به دور از هرگونه ديدگاه احساسي و توهميبرخورد عقل) 2   

  .  كندهاي متفاوت را در يك فرم واحد ارائه مينگرش) 3  

  .  اعي اشاره دارندعمدتاً به مسائل اجتم) 4  



  19صفحه           C-420          ينمايشخالقيت 

  ؟نيسترو يك نشانه عمق نمايي در تصوير روبهكدام  -214

   تقليل اندازه)1  

  هاپوشي كنارههم) 2  

  هاي افكندهسايه) 3  

  زمينهتغيير رنگ در پس) 4  

  است؟ » ماروت«يك از مشخصات عروسك نمايشي كدام  -215

  .  كنندروسك و دست انسان در ايفاي نقش هماهنگ عمل مي سر ع)1  

  .گيردها صورت ميگردان تنها از طريق ميلهارتباط بين عروسك و عروسك) 2  

  .شودهاي متصل به مفاصل آن منتقل ميگردان از طريق نخحركات دست عروسك) 3  

  .باشندمتصل ميي فك به هم سر آن از دو نيم كره تشكيل شده است كه در ناحيه) 4   

  است؟ » كلررنه« ساخته » آنتراكت« فيلم يك از ويژگيكدام  -216

  هاي عادي  به مبارزه طلبيدن بيش از حد تماشاگر و تمسخر توليد فيلم)1  

  كردن ذهن تماشاگر در درك متفاوت از داستانهاي فرماليستي و فعالبه چالش كشيدن فيلم) 2   

  برداريماشاگر به كمك ميزانسن متقارن و زواياي متفاوت در فيلمايجاد حس سر زندگي در ت) 3  

  داري در ساخت فيلم كارگيري دكورهاي نامنسجم استوديويي و به چالش كشيدن نظام سرمايهبه) 4  

  ، كدام است؟ »ويكتور هوگو« اثر » كرامول«ويژگي   -217

  .س است درامي پنج قسمتي كه بيانگر فساد اشراف و درباريان انگلي)1  

  .كنددرامي كالسيك كه اخالق را ترويج و شكنجه را محكوم مي) 2  

  .درامي منظوم كه بيانگر بخشي از تاريخ انگلستان است) 3  

  .هاي آلماني اقتباس شده استدرامي منظوم كه از افسانه) 4  

  ان است؟، در كدام فيلم چاپلين به روشني نماي»گريفيث« اثر » تولد يك ملت« تأثير فيلم   -218

  جويندگان طال) 4  زندگي سگي) 3  پيشفنگ) 2   پسر بچه)1  

  تر گردد، كدام مورد در تصوير به وجود خواهد آمد؟بازي، بازيگر به منبع نور نزديكدر صورتي كه در نمايش سايه  -219

  كاسته شدن شفافيت) 4  كوچك شدن تصوير) 3  تر شدنشفاف) 2  تر شدن واضح)1  

  شد؟ اوايل قرن بيستم ميالدي در ايران چگونه انجام ميپردازي درچهره  -220

  .كردندهاي رنگين جهت ارائه شخصيت استفاده مي از صورتك)1  

  .كردندها درست ميدانههاي زمينه صورت را با چربي و رنگرنگ) 2  

  .كردندهايي از صورت را برجسته ميبه كمك نوار گچ رنگي قسمت) 3  

  .دادندهايي از صورت را تغيير ميرنگين قسمتبه كمك چرم و مواد ) 4  



  20صفحه           C-420          خالقيت موسيقي

   چيست؟(Strophic Form)فرم استروفيك   -221

  .شود اشعار بدون همراهي موسيقي اجرا مي)1  

  .شوداي در نظرگرفته مي براي هر بند موسيقي جداگانه)2  

  .شودك در نظر گرفته مي فرم استروفيك براي اركستر سمفوني)3  

  .شود شعر داراي چند بند است و تمام بندها با موسيقي يكسان همراهي مي)4  

 كجا اجرا (Recapitulation)» ريكاپيتوليشن«   باشد،  (Coda)»كُدا«  شامل سه بخش و يك (Sonat)در صورتي كه فرم سونات   -222

 شود؟مي

   بين اول و دوم)4   سوم)3   دوم)2   اول)1  

  شود؟در كدام يك از آوازها اجرا مي» روح االرواح« گوشه   -223

   زند يا بيات ترك)4   بيات اصفهان)3   ابوعطا)2   دشتي)1  

  اثر كيست؟ » مرغ سحر« قطعه موسيقي   -224

   ساالر معزز)4   داوود نجمي)3   علي نقي وزيري)2   مرتضي ني داوود)1  

  آهنگسازان شبيه است؟با كدام يك از » باخ پدر« ويژگي آثار   -225

   شوبرت)4   بتهون)3   هندل)2   موزار)1  

   چيست؟(Ternary Form)مفهوم فرم ترنري   -226

  1( A-B-A  2(A-B-B   3(A-B-A-C   4(A-B-C  

  ، متعلق به كدام دستگاه موسيقي ايراني است؟»فا ديز، دو ديز، سي كُرن، مي كُرن« مايه نماي   -227

   چهارگاه)4  گاه سه)3   اصفهان)2   همايون)1  

  گويند؟ يا شيطاني مي (Tritone)»تريتون« به كدام يك از فواصل زير   -228

   فا ديز به سي بكار)4   دو به ال بمل)3   دو به فا ديز)2   ر به فا ديز)1  

  ايراني زير هاي تبديل شود، به كدام يك از دستگاه» سي كُرن« مينور آنتيك يا تئوريك به » ال« چنانچه درجه دوم گام   -229

  رسيم؟مي

  گاه راست پنج)4   اصفهان)3  گاه سه)2   شور)1  

  با تار كدام است؟» سل« كوك مناسب و متداول براي اجراي افشاري   -230

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

  كند؟پيانو براي هم صدايي با فلوت پيكلو چگونه عمل مي  -231

  .كندتر اجرا ميهاي فلوت پيكلو را يك اكتاو باال نت)2  .كندتر اجرا ميفلوت پيكلو را يك اكتاو پايينهاي  نت)1  

  .كندهاي فلوت پيكلو را يك چهارم درست باالتر اجرا مي نت)4  .كندهاي فلوت پيكلو را در همان اكتاو پيكلو اجرا مي نت)3  

  باشد؟زهاي زير هم صدا ميمي بمل با كدام يك از سا» باست هورن«   -232

   كر آنگله يا انگليش هورن)4   ساكسوفون آلتو)3   هورن دو بل فا)2   ترمبون آلتو)1  

  ؟نيستكدام يك از سازهاي زير انتقالي   -233

   كالرينت سپرانو)4   ساكسوفون سپرانو)3   فلوت آلتو)2   باسون)1  

  كند؟يفلوت آلتو براي هم صدايي با ويلن آلتو چگونه عمل م  -234

  .كنداجرا مي» سل« هاي ويلن آلتو را با كليد  نت)1  

  .كندهاي ويلن آلتو را يك اكتاو باالتر اجرا مي نت)2  

  .كنديك چهارم درست باالتر اجرا مي» سل« هاي ويلن آلتو را با كليد  نت)3  

  .كندتر اجرا مييك چهارم درست پايين» سل« هاي ويلن آلتو را با كليد  نت)4  

  با كدام يك از سازهاي زير شبيه است؟» كُر آنگله« سر ساز   -235

   ساكسوفون)4   كالرينت)3   سرنا)2   كرنا)1  



  21صفحه           C-420          خالقيت موسيقي

  هاي زير است؟جزء كدام يك از گروه» تمبك«   -236

   ممبرانوفون)4   زايلوفون)3   كوردوفون)2   آيروفون)1  

  هارمونيك چيست؟» ال ديز مينور« صدايي درجه هفتم آكورد چهار   -237

   هفتم افزوده)4   هفتم بزرگ)3   هفتم كاسته)2   پنجم كاسته)1  

  نامند؟را چه مي» فا ديز، ال، دو، ر« آكورد   -238

   معكوس دوم هفتم بزرگ)4   معكوس دوم هفتم نمايان)3   معكوس دوم هفتم كاسته)2   معكوس اول هفتم نمايان)1  

  كدام است؟» مي مينور هارمونيك« در گام » سي ماژور« ونكسيون آكورد ف  -239

  1( IV  2(VI   3(V   4(III  

  كاربرد كدانس شكسته در موسيقي چيست؟  -240

  .شود وصل آكورد درجه چهارم به ششم به استثناء پايان موسيقي در همه جا استفاده مي)1  

  .شوديان موسيقي در همه جا استفاده مي وصل آكورد درجه دوم به پنجم به استثناء پا)2  

  .شود وصل آكورد درجه چهارم به پنجم به استثناء پايان موسيقي در همه جا استفاده مي)3  

  .شود وصل آكورد درجه پنجم به ششم به استثناء پايان موسيقي در همه جا استفاده مي)4  



  22صفحه           C-420          خواص مواد

  آيد؟ و صنعت سراميك شيشه قليايي چگونه به دست ميگري در سفال  -241

  ).اُشنون(رويد زار مي از خاكستر گياهي كه در شوره)1  

  .شود از تركيب سيليس با اكسيد فلزات حاصل مي)2  

  .شودها حاصل ميمانده از سنگ پشم در كورههاي باقي از سرباره)3  

  .شودها حاصل ميفشانآتشمانده در دهانه  از حرارت دادن مواد باقي)4  

 چه نوع تزييني دارد؟» گبري « سفال  -242

   نقوش كنده، شامل نقش انسان و يا توأماً انسان و حيوان)1  

  هاي سفال و لعاب دادن آنها كالژ و چسباندن بريده)2  

   نقوش زيرلعابي با استفاده از اكسيد فلزات، شامل گياهان تركيبي)3  

  قيمتانساني و تركيبي گياهي و حيواني با استفاده از اكسيد فلزات گراناندازي نقوش  نقش)4  

 ؟نيستهاي آهكي آبي كدام يك از خصوصيات مالت  -243

  .اي روشن هستند به رنگ ليمويي، زرد و قهوه)1  

  .شود در تهيه بتن آهكي سنگين و متخلخل استفاده مي)2  

  .ماند حجم مالت پس از مصرف و سخت شدن ثابت مي)3  

  .شودهاي دريايي استفاده مي از اين آهك براي اندود ساختمان)4  

  كند؟هاي سراميكي را ايفا ميكدام ماده نقش كمك ذوب و پايين آورنده نقطه ذوب و درجه حرارت پخت شيشه، لعاب و بدنه  -244

   فالكس)4   فريت)3   سيليس)2   بور)1  

  شود؟لزي استفاده ميبه چه منظور از قير در قلمزني ظروف ف  -245

   كم كردن صداي ضربات قلم، سنگيني بيشتر و حركت نكردن ظرف)1  

   سهولت در آتش دادن به فلز، باال بردن مقاومت نسبي ظرف)2  

   سهولت طراحي و جوشكاري، جلوگيري از ترك خوردن ظرف)3  

   تغيير رنگ مقاوم ساختن فلز در برابر اكسيد شدن به هنگام آتش دادن و جلوگيري از)4  

  گردد؟اي رنگ از كدام مواد استفاده ميهاي فيروزهدر ساخت و تهيه مهره  -246

   اوره، سيليس، پودر مل و الجورد)2     بوره، الجورد، سيليس)1  

  فشان، ريشه اشنون سريشم، پودر خاكستر آتش)4   سريش، پودر گياه اشنون، سيليس و قليا)3  

  شود؟دار مي رودوزي، پشت و روي پارچه به طور يكسان نقشيوهدر صورت اجراي درست كدام ش  -247

  دوزي مضاعف)4  دوزي سرمه)3  دوزي خوس)2  دوزي كم)1  

  آيد؟در صنعت چرم با كوبيدن بخش گوشتي پوست به همراه روغن ماهي كدام ماده به دست مي  -248

   جير)4   شورو)3   نُبوك)2   چرم پوستي)1  

    :كاريخاتمدر هنر » پرّه«   -249

  . مثلث درشتي است كه از تركيب چهار مثلث كوچك شكل گرفته است)1  

  . منشوري است كه مقطع آن لوزي بوده و اندازه قطع آن به اندازه دو مثلث است)2  

  .آيد گل بزرگي است كه از به هم پيوستن دو يا چند برش خاتم در كنار هم به وجود مي)3  

  .دهدها پس از كنار هم قرار گرفتن يك شش ضلعي منظم را تشكيل مي مقطع آن مجموع شش مثلث است كه)4  

  چوب به چه معني است؟» خوش راه بودن« اصطالح   -250

   يكسان بودن فشردگي و جهت الياف آن)2   يكسان بودن طول الياف و قطر آن)1  

  يانه چوب و رنگ آن هم عرض بودن دواير سال)4   هماهنگي رنگ الياف با هم و قطور بودن آن)3  

  سازد؟وجود كدام مواد در چوب آن را در برابر موجودات دريايي مقاوم مي  -251

   تركيبات سيليسي)4   تركيبات آهكي)3   مواد قليايي)2   مواد صمغي)1  



  23صفحه          C-420          خواص مواد

  تركيبي از كدام مواد است و كاربرد آن چيست؟» اُوالين«   -252

  كاري سطوح چوبي التكس و الك الكل ـ بتونه)2  نيش و پارافين ـ تعمير آثار هنري وار)1  

   روغن بزرك و روغن اسطوخودوس ـ تعمير آثار هنري)4  هاي قديمي صمغ عربي و موم ـ مرمت پشت بوم)3  

  گردد؟يك پيشنهاد ميبراي اينكه از دانه بزرك روغن بيشتري حاصل شود، كدام  -253

  . دانه را با بخار حرارت داد)2   .كمي تفت داد دانه را )1  

  . ساقه، برگ و دانه گياه با هم آسياب شوند)4  .هاي مخروطي شكل استفاده نشود از دانه)3  

  هاي البرز مركزي چه رنگي است؟موجود در كوه) توف(هاي آذرآواري رنگ سنگ  -254

   خاكستري)4   سبز)3   سفيد)2   سياه)1  

مرغ است؟ تخمي نقاشي، آب و بست آن يك امولسيون طبيعي مثل زردهي كدام شيوهحالل ماده رنگ  -255
  

   اكريليك)4   آبرنگ)3   گواش)2   تمپرا)1  

  شود؟براي ساخت مكاني مناسب جهت حفاظت از اشياء تاريخي و جلوگيري از انتقال حرارت كدام مصالح پيشنهاد مي  -256

  ي با آهك مواد تركيب)2     مواد تركيبي با گچ)1  

   مصالحي با درصد تخلخل باال)4     مصالح فشرده و مقاوم)3  

  كنند؟ها و اسناد تاريخي استفاده مياز كدام ماده به صورت بخار براي ضدعفوني كردن كتاب  -257

   ساليسيالنيليد)4   بوراكس)3   فرمالين)2   تيمول)1  

  شود؟ از چه موادي استفاده ميسازي و ايجاد اليه تداركاتي نقاشي روي چوببراي بوم  -258

   روغن بزرك)4   روغن سندروس)3   يك اليه رنگ ضخيم)2   چسب حيواني و گچ)1  

  شويي استفاده شود؟هاي مورد استفاده در تهيه لباس، بهتر است از روش خشكبراي شستشوي كدام يك از پارچه  -259

   پلي استر)4   دي استات)3   نايلون)2   اكريليك)1  

  م يك از تركيبات محلول ظهور فيلم است؟كدا  -260

   سولفيت سديم، هيپوسولفيت دو سود)2  متول، هيپوسولفيت دو سود، بوراكس)1  

  كرومات پتاسيم، هيدروكينون بوراكس، بي)4   متول، بروميد پتاسيم، هيدروكينون)3  



  


