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  مباني هنرهاي تجسمي

  .دارد. . . . . . . . . هاي خود قرار گيرد حالتي   رأسازو چنانچه بر يكي . . . . . . . . . . اش قرار بگيرد حالتي  االضالع چنانچه بر سطح قاعده مثلث متساوي‐۱
   و لرزان ـ استوار و ايستاناپايدار)۴  مهاجم ـ تحول و پويايي)۳  ناپايدار ـ استوار)۲  استوار ـ ناپايدار و متزلزل)۱  

  كنند؟ هنرمندان معموالً تركيب عناصر ونيروهاي بصري كار خود را بر چه اساسي ساماندهي مي‐۲
    .صورت بر اساس اندازه عناصر كنند در غير اين در مواقعي كه يك عنصر در اختيار دارند به كادر توجه مي)۱  
  .وجهشان عناصر و نيروهاي بصري مورد ت شكل و اندازه)۲  
  .كادر و فضاي بصري كه در اختيار دارند)۳  
  .كنند  بافت آنها نيز توجه مي قرار دادن تعداد عناصر به رنگ بهضمن اساس)۴  

  نقطه در زبان هنر تجسمي چيست؟‐۳
  .داراي شكل و اندازه مطلق است)۲  .شود فقط در آثار هنرمندان ديده مي)۱  
  .وس و بصري استچيزي كامالً ملم)۴    .مفهوم ذهني است)۳  

  افتد؟ هاي مختلف و مقايسه آنها با يكديگر معموالًَ چگونه اتفاق مي در هنر تجسمي درك بافت‐۴
  وجود تناسب و تعادل)۴  كشيدن و عكس گرفتن)۳  ديدن و به صورت بصري)۲  لمس كردن و حس نمودن)۱  

  ؟آورد نميكدام گزينه تجسمي از سطح را براي بيننده بوجود ‐۵
  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  

  كدام ريتم در طول مسير تغييراتي را به دنبال خود دارد و بيانگر نوعي رشادت كاملي است؟‐۶
  تكرار تكاملي)۴  تكرار يكنواخت)۳  تكرار متناوب)۲  تكرار موجي)۱  

  بيانگر خصوصيات كدام گزينه است؟» دهد  مي اين شكل كاملي است كه حركت جاودانه و مداومي را نشان«جمله ‐۷
  مستطيل)۴  مثلث)۳  دايره)۲  بعمر)۱  

    ؟باشد نميهاي اصلي رنگ  يك از موارد زير جزء شاخصه كدام‐۸
  ته رنگ يا فام)۴  تركيب افزايشي و كاهشي رنگ)۳  شدت يا خلوص رنگ)۲  درخشندگي يا روشنايي)۱  

  تواند مشخص كرد؟  مي روند سامان بخشيدن به يك اثر تجسمي را با كدام واژه‐۹
  تعادل)۴  توازن)۳  بتركي)۲  تقارن)۱  

  .گيرد صورت مي. . . . . . ثبت سه بعدي اشياء و طبيعت در عكاسي به واسطه وجود ‐۱۰
  هايي با حساسيت باال فيلم)۴  اي هاي حرفه دوربين)۳  نور و سايه روشن)۲  كاغذ عكاسي مرغوب)۱  

  تاريخ هنر ايران و جهان

  شود؟ مياي مربوط  به طور كلي هنر ايران باستان به چه دوره‐۱۱
  هزاره اول پس از ميالد)۲    هزاره اول قبل از ميالد )۱  
  پس از تاريخ تا قرن هفتم ميالدي)۴  پيش از تاريخ تا قرن هفتم ميالدي) ۳  

  ؟باشد نميهاي مربوط به عهد صفوي  كدام گزينه نقوش قالي‐۱۲
  ابريشمي ـ زري بافي ـ گل و مرغ)۲  اي ـ ترنج و لچك ـ حيواني سجاده)۱  
  نقش گل و نقوش طبيعي ـ ترنج و لچك)۴    اي ـ حيواني ادهسج)۳  

  در پشت سكه كدام دولت ايران ضرب شده است؟» دوستدار يونانيان«عبارت ‐۱۳
  اشكاني)۴  صفوي)۳  ساساني)۲  سلجوقي)۱  

  كدام گزينه نشانگر نقش برجسته شكايت كسي كه بر او ظلم شده؟‐۱۴
  گاو بالدار)۲    متظلم مدي)۱  
  نقش برجسته بيستون)۴   از سر حيوان خاص استفاده شدهسر ستوني كه)۳  

  تمدن مصر نتيجه تأثير كدام تمدن است؟‐۱۵
  يونان)۴  بين النهرين)۳  هند)۲  چين)۱  

  استفاده از نقش دو گياه پاپيروس و لوتوس د رتنديس خفرن چه مفهومي دارد؟‐۱۶
  .است عليا با سفلي  مصرعالمت اتحاد) ۲    .سمبل بقا و پايداري است )۱  
  .دهد پيوند جهان پس از مرگ و عالم حيات را نشان مي)۴  .در جهان پس از مرگ استنشانه فرعون و ملكه مصر )۳  

  نقاشي اسالمي در تركيه عثماني تقليدي از كدام نقاشي است؟‐۱۷
  صفويه)۴  رومي)۳  بيزانس)۲  مصري  )۱  
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 ٢

  در هنر صدر مسيحيت چيست؟» كاتاكومب«منظور از واژه ‐۱۸
  موزاييك كاري)۴  مقابر زير زميني)۳  حكاكي)۲  شي ديوارينقا)۱  

  هنر اصلي و رايج تمدن آشوري چه بود؟‐۱۹
  اي و گرد ساخت تنديس استوانه)۲  كاري روي سنگ و نقش برجسته كنده)۱  
  ساخت ظروف فلزي از طال)۴    گچبري و تزئينات گچي)۳  

  گويند؟ به كدام نقش برجسته، روايتگر مي‐۲۰
  اي موجودات افسانه)۴  ها هستند گوياي اتفاق)۳  ه نمادين دارندجنب)۲  خيالي)۱  

  چيست؟) بدوي(ويژگي شاخص هنر پريمي تيو‐۲۱
  .آثار هنري آنان جنبه مذهبي ندارد)۱  
    .هنري صرفاً تزئيني و نمايشي است )۲  
  .ها بوده است كامالً تخيلي و ساخته ذهن انسان)۳  
  . مستقيم و نزديك برقرار استپيوند) حيمسائل اقتصادي و رو(بين هنر و زندگي )۴  

  كدام تمدن زودتر از بقيه به خط دست يافت؟‐۲۲
  هند)۴  چين)۳  النهرين بين)۲  مصر)۱  

   آن در جهان مورد تقليد قرار گرفته است؟ هاي كدام آثار عهد ساساني شهرتي جهاني داشته و نقش‐۲۳
  نقاشي)۴  زرين)۳  سفالي)۲  سيمين)۱  

  شد؟ ي مانويان از كدام شيوه براي آرايش كتب استفاده مي آمدههاي بدست  در برگه‐۲۴
  زرنگاري بين سطرها)۴  استفاده از خط نسخ براي نگارش)۳  دار كتاب حروف قوس)۲  تذهيب صفحات)۱  

  هنر ايران اسالمي در كدام عهد به اعتالي قابل توجهي رسيد و توجه جهانيان را به خود جلب كرد؟‐۲۵
  افشاري)۴  يموريت)۳  صفوي)۲  سلجوقي)۱  
  ۲عكاسي 

  تصوير مقابل با بكارگيري چه تكنيكي بدست آمده است؟ ‐۲۶
    هاي كنتراست)۲  فتوگرام)۱  
  پن فالشاو)۴  فتوكالژ)۳  

  در پوستر مقابل از چه تكنيكي استفاده شده است؟‐۲۷
  تكنيك ظاهر كردن كاغذ عكاسي با قلم موي آغشته به محلول ثبوت)۱  
  و بر روي تصوير در نرم افزاري حركت قلم م جلوه)۲  
  تكنيك ظاهر كردن كاغذ عكاسي با قلم موي آغشته به محلول بليچ)۳  
  هاي پر كنتراست در عكاسيي كاربرد فيلتر جلوه)۴  

  عكس مقابل با چه تكنيكي تهيه شده است؟‐۲۸
  آغشته كردن كاغذ عكاسي با داروي ثبوت قبل از نوردهي كاغذ عكاسي)۱  
  ظهور كاغذ با اسفنج آغشته به محلول ظهور در هنگام چاپي  ايجاد جلوه)۲  
  هاي محلول ظهور نوردهي كاغذ در هنگام ظهور كاغذ با قطره)۳  
  هاي چكيده شده و تصوير پرنده در نرم افزار تركيب تصوير قطره)۴  

  براي بدست آوردن تصوير داده شده از چه روشي استفاده شده است؟‐۲۹
 Bطبيعي روز با استفاده از سرعت نقاشي با نور در نور )۱  
  هاي زياد نقاشي با نور به هنگام شب و استفاده از سرعت)۲ 
  Bنقاشي با نور در تاريكي و استفاده از سرعت )۳  
 تلفيق دو نگاتيو)۴  

  : . . . . . . . . . . . . . . . »اوپن فالش«در هنگام عكاسي با تكنيك ‐۳۰
  .فالش در دست عكاس است)۱  
  .ر روي دوربين در حالت اتوماتيك استفالش ب)۲  
  .كند فالش بر روي دوربين و در دست عكاس همزمان نور پردازي مي)۳  
  .شود  انجام ميBبدون كاربرد فالش و بوسيله نور طبيعي با سرعت )۴  
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  آيد؟ ت پيش مي تنظيم شود، كدام حال Iso ۴۰۰در دوربين ديجيتال روي عددي بيشتر از ) Iso(اگر دكمه تنظيم حساسيت ‐۳۱
  تصوير شفاف بدون نويز)۲  .شود فقط نقاط نامطلوب رنگي ريز در عكس محو مي )۱  
  .هاي باز است برداري در محيط فقط مناسب عكس)۴    افزايش نويز)۳  

   . استفاده شده است. . . . . . . . . . . .در تصوير داده شده براي نماياندن آذرخش از ‐۳۲
    فيلتر آبي)B  ۲سرعت )۱  
  )f:22(ديافراگم بسته )۴    هاي زياد سرعت)۳  

  گيرد؟ در عكاسي به روش پروژكسيون اساليد، دوربين در كجا قرار مي‐۳۳
  بر روي دست عكاس و بدون استفاده از فالش)۲  روبروي ديتا پروژكتور و با استفاده از فالش)۱  
  بر روي سه پايه و بدون استفاده از فالش)۴  الشژكتور و با استفاده از فوهم جهت با ديتا پر)۳  

  است؟» داجينگ«كدام گزينه تعريف ‐۳۴
  هاي تيره در عكس جلوگيري از رسيدن نور اضافي به محل)۱  
  هاي سفيد در عكس نوردهي اضافي به محل)۲  
  هاي تيره عكس نوردهي اضافي به محل)۳  
  براي نمايش جزئياتهاي سفيد عكس  جلوگيري از رسيدن نور اضافي به محل)۴  

  دهد؟ تصوير داده شده چه تكنيكي در چاپ عكس را نمايش مي‐۳۵
  داجينگ)۲    كاربرد فيلتر هنگام عكاسي)۱  
  )برنينگ(سوزاندن )۴    ام نوردهيكاربرد فيلتر هنگ)۳  

  كدام تكنيك عكاسي كاربردهاي بسيار بيشتري در زمينه عكاسي تبليغاتي و بيان مفاهيم ذهني دارد؟‐۳۶
  دور سياه كردن عكس)۴  داجينگ و برنينگ)۳  فتومونتاژ)۲  فتوگرام)۱  

  تصوير داده شده با كدام تكنيك عكاسي بدست آمده است؟‐۳۷
  اوپن فالش)۱  
  فتوگرام)۲  
  فيلم ليت)۳  
  فتومونتاژ)۴  

  ها، كدام گزينه بايد انتخاب شود؟ يير و جابجايي آن و جلوگيري از تغها براي ثابت شدن تصاوير جره اليهدر روش تلفيق تصاوير بوسيله نرم افزار، در پن‐۳۸
  ۱(Flatten Image  ۲(Multiply ۳(Inverse  ۴(Sketch  

  تصوير داده شده چگونه بدست آمده است؟‐۳۹
  با تصوير پر كنتراست)۲  با تلفيق تصاوير مثبت و منفي پركنتراست)۱  
  سدار كردن عك با روش بافت و دانه)۴    با تصوير كم كنتراست)۳  

  تر است؟ كدام گزينه براي تصوير داده شده صحيح‐۴۰
  .از چند نگاتيو هنگام چاپ عكس استفاده شده است)۱  
  .از چند تصوير نقش مايه عكاسي شده و با فيلم ليت چاپ شده است)۲  
  .با تكرار تصوير پر كنتراست نقش مايه در نرم افزار انجام شده است)۳  
  .بر روي كاغذ عكاسي استفاده شده استاز تلفيق نگاتيو و فيلم ليت )۴  

  صحيح است؟» دار كردن عكس بافت و دانه«كدام گزينه براي ‐۴۱
  .شود  در مسير نوردهي استفاده مي. . .، دوار و هاي مربع، شطرنجي، خطي هايي به اشكال دانه از ترام)۱  
  .شود روي عكس چاپ شده با برس نرم محلول ظهور پاشيده مي)۲  
  .شود  محلول ثبوت با برس نرم بر روي كاغذ عكاسي قبل از نوردهي انجام ميبا پاشيدن)۳  
  .شود با پاشيدن محلول بليچ با قلم موي تخت بر روي عكس چاپ شده انجام مي)۴  

  شود؟ در تصوير داده شده، چه تكنيكي از عكاسي ديده مي‐۴۲
  تلفيق عكس و اشياء برجسته)۲    فتومونتاژ)۱  
  كالژ)۴   هنگام چاپ عكستلفيق چند نگاتيو)۳  

  كدام گزينه صحيح است؟‐۴۳
   .شود پس از چاپ عكس با قلم راپيد روي عكس طراحي مي)۱  
  .شود براي تبديل عكس به طراحي از محلول ثبوت و آب استفاده مي)۲  
  .شود براي تبديل عكس به طراحي از محلول بليچ فيكس استفاده مي)۳  
  .شود قلم راپيد طراحي ميقبل از چاپ عكس، روي نگاتيو با )۴  
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 ٤

  تري است؟ ، براي كاستن شدت نور طبيعي و ايجاد نور ماليم بر موضوع كدام وسيله داراي كاربرد مهميدر عكاسي استوديوي‐۴۴
  لنز ماكرو)۴    نور تنگستن با نور ممتد)۳  فالش متر و نورسنج)۲  )تابندهباز(رفلكتور )۱  

  سمت موضوع قرار دارد؟در عكس داده شده منبع نور در كدام ق‐۴۵
    مقابل)۲    قسمت باال و سمت راست)۱  
    پشت)۴    قسمت باال و سمت چپ)۳  

  مباني تصويرسازي

  يكي از اولين و مهمترين اهداف و رسالت تصويرگر، در تصويرسازي كدام است؟‐۴۶
  انتقال پيام نوشتاري در قالب تصوير)۲  ها ها و ارزش بياني آن بيان خواص رنگ)۱  
  بكارگيري طرح و رنگ در حد اشباع آن براي خلق هيجان)۴  فاصله و دوري و نزديكي و آرايش سطح دو يا سه بعديتجسم )۳  

  شود؟ طور ويژه ديده مي هاي طراحي به يك از شيوه در تصوير داده شده كدام‐۴۷
  هاي كالژ و اسمبالژ كاربرد شيوه)۱  
  كاربرد رنگ و فرم پيچيده و خطوط با ضخامت متفاوت)۲  
  هاي تصويرسازي شبيه به عكس كاربرد شيوه)۳  
  هاي ساده هندسي و تلفيق اشكال ساده براي تصويرسازي كاربرد فرم)۴  

ها، بر سطح تـصوير   شود و سپس با قلم موي آغشته به آب جهت تركيب رنگ در كدام شيوه از تصويرسازي، ابتدا طرح به صورت هاشور اجرا مي    ‐۴۸
  شود؟ قلم مو حركت داده مي

  با اكولين)۴  با ماژيك)۳  با مداد رنگي)۲  با مداد آب رنگي)۱  
  ي تصويرسازي استفاده شده است؟ در تصوير داده شده كدام شيوه‐۴۹

    مداد سياه)۱  
  اسكراچ برد)۲  
   و خراشمداد شمعي)۳  
  ماژيك)۴  

  
  كند؟ ر تصويرگر ايفا ميي كا تر در نتيجه تر و اساسي در كدام شيوه از تصويرسازي، جنس و بافت كاغذ نقش مهم‐۵۰

  چسب چوب)۴  اسكراچ برد)۳  كالژ و قطاعي)۲  آب رنگ)۱  
  خط در گرافيك

  است؟» خط تصوير نگار« كدام گزينه تعريف ‐۵۱
  عالئم قرار دادي برگرفته شده از خطوط باستاني)۲    نخستين الفباي خط ميخي)۱  
    نخستين الفباي خطوط باستاني مشرق زمين)۴  نخستين تصاوير ثبت شده توسط انسان براي برقراري ارتباط)۳  

  خط اوستايي از كدام خط باستاني بوجود آمد؟‐۵۲
  سومري)۴  ميخي آشوري)۳  ايالمي مقدم)۲  پهلوي)۱  

  سه روش كلي در نگارش عناصر نوشتاري كدامند؟‐۵۳
   طراحي، سياه مشق خوشنويسي،)۲  خوشنويسي، حروف چيني، دست نويسي)۱  
  آميزي  تركيب بندي، رنگ طراحي،)۴    طراحي، تايپ، خطاطي)۳  

  چرا خط نسخ اولين خط از خطوط فارسي است كه در خدمت صنعت چاپ قرار گرفت؟‐۵۴
  معنويت آنصراحت، قداست و )۲    متانت، آرامش و انعطاف آن)۱  
   منظم و روشن آن حروف دقيق،)۴   قداست و حالت پر انرژي آن عظمت،)۳  

  از خطوط تزئيني است؟يك  تصوير داده شده نام كدام‐۵۵
    مرصع و گلزار)۱  
  اي يا مثني آينه)۲  
  طغري)۳  
  مسلسل)۴  

  رفت؟ هاي حكومتي، به كار مي  تأييد بر سر نامه و فرمان ويك از خطوط تزئيني به عنوان مهر و امضا كدام‐۵۶
  مرصع و گلدار)۴  مسلسل)۳  اي يا مثني آينه)۲  طغري)۱  
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 ٥

   است؟»تايپوگرافي«كدام گزينه تعريف ‐۵۷
  ها در گرافيك هاي آن ي حروف باستاني و توجه به تفاوت فن مقايسه)۱  
  آميزي حروف و كاربرد آن در نقاشي و گرافيك فن طراحي و رنگ)۲  
  هاي بصري نوشتار فن ابداع و گزينش و تنظيم انواع حروف و كاربرد آن در گرافيك به منظور تقويت ويژگي)۳  
  با رعايت اصول هندسي بر اساس قواعد از پيش تعيين شدهفن خوش نوشتن حروف و كلمات )۴  

  ؟نيستهاي شناخته شده و قانونمند پايبند  ح در آن به شيوهاكدام شيوه شامل نگارش آزاد است كه طر‐۵۸
  حروف چيني)۴  طراحي و خطاطي)۳  خوشنويسي)۲  دست نويس)۱  

  .شود ناميده مي. . . . . . . . . . . . شوند در خطوط التين  كه در آن منشأ خطوط سنتي ديده مي» طراحي قلم«هايي از  نمونه‐۵۹
  خطوط تجربي)۴  خوشنويسي)۳  دست نويس)۲  اسكريپت)۱  

هاي كدام نوع از نگارش، سرعت در نگارش، فاصله گرفتن از الگوهاي رسـمي و سـنتي حـروف، بداهـه نويـسي و تبعيـت از احـساس             از ويژگي ‐۶۰
  موضوع است؟

  با شيوه حروف چيني)۴  با شيوه تايپ)۳  با شيوه دست نويس)۲  با شيوه خوشنويسي)۱  
  اي از نگارش به كار گرفته شده است؟ در تصوير داده شده چه شيوه‐۶۱

  شيوه تايپ)۱  
  شيوه خوشنويسي)۲  
  شيوه دست نويس)۳  
  شيوه خطاطي)۴  

   استفاده كرد؟ نويسهاي دست ف الفباي رايج نسخهاز حرو» انجيل«نخستين بار چه كسي براي تكثير كتاب ‐۶۲
  هنرمندان چاپ سنگي در اصفهان)۲    آلبرت دورر)۱  
  گوتنبرگ)۴    داوينچي)۳  

هـاي ماشـيني و سـهولت در     ي حروف براي نظم بخشيدن به كار و منطبق كردن حروف با ساز و كار صـنعت چـاپ و سيـستم    ي هندسه   طالعهم‐۶۳
  .روند به شمار مي . . . . . . . . . . . .خوانايي از اهداف طراحي حروف با 

  سياه مشق)۴  قلم ني و مركب)۳  بداهه نويسي)۲  استفاده از قلم الگو)۱  
هاي خالقانه در خارج كردن حالت عام و معمول نوشتار و تبـديل آن   ايجاد تغييراتي هوشمندانه در ساختمان يا تركيب نوشتار و استفاده از روش    «‐۶۴

  .است . . . . . . . . . . . .ي  هاي شيوه ، از ويژگي»به حالتي متمايز
  خارج كردن نوشتار از وجه تصويري آن)۲  خوشنويسي با رعايت اصول و قواعد دقيق و هندسي )۱  
  نقاشي خط)۴   حساسيت بخشيدن به نوشتار )۳  

  هاي حساسيت بخشي به نوشتار بدست آمده است؟ يك از شيوه گيري از كدام تصوير روبرو با بهره‐۶۵
  مثبت و منفي)۱  
  برش خوردن)۲  
    اتصال و مماس كردن حروف)۳  
  تغيير ضخامت حروف)۴  

  هاي حساسيت بخشي به نوشتار استفاده شده است؟ يك از شيوه در تصوير داده شده كدام‐۶۶
  قرار گرفتن حروف در سطوح مشخص)۱  
  تغيير در ضخامت حروف)۲  
  ايجاد پيوستگي در حروف)۳  
  ايجاد اتصال و مماس كردن حروف)۴  

  ها انجام شده است؟ يك از شيوه در شكل داده شده، حساسيت بخشيدن به نوشتار با كدام‐۶۷
     گذاري استفاده از عالئم نشانه )۱  
  قرار گرفتن حروف در سطوح مشخص)۲  
    خطوط در برگيرنده)۳  
  ايجاد بعد و برجسته نمايي)۴  

  مقابل براي چه موضوعي مناسب است؟» نشانه نوشته«‐۶۸
    ) ميوه طبيعيآب(اد غذايي صنايع مو)۱  
  )ذوب مواد(صنايع شيميايي )۲  
  )بهداشتي آرايشي(كارخانه داروسازي )۳  
  )آموزشي ـ علمي(نشريه علمي ـ فرهنگي )۴  
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 ٦

  يك از عناصر بيشترين كاربرد را داشته است؟ روبرو كدام» نشانه نوشته«در ‐۶۹
   كاربرد نقطه در تركيب نوشتار)۱  
   متوالي در نوشتارايجاد ريتم منظم و)۲  
  ايجاد تقارن و تعادل در تركيب كلمه)۳  
  قرارگيري در شكل مشخص)۴  

  كار رفته است؟ به» استفاده از تنوع حروف در تركيب يك كلمه«يك از تصاوير شيوه  در كدام‐۷۰
  

    ۴تصوير )۱  
  ۳تصوير )۲  
  ۲تصوير )۳  
  ۱تصوير )۴  

  
  

  علم مناظر و مرايا 

  . . . . .ء در پشت پرده تصوير باشد  ي تصوير ايستاده باشد و شي بل پردهاگر ناظر، مقا‐۷۱
  .تر از شيء است تصوير روي پرده، بزرگ)۱  
  .تر از شيء است تصوير روي پرده، كوچك)۲  
  .شود تر مي تر شود، تصوير كوچك  هرچه پرده به شيء نزديك)۳  
  .گذارد تأثيري نميي تصوير  حركت پرده به طرف شيء يا ناظر، روي اندازه)۴  

  افتد؟ با دور شدن شيء از ناظر براي تصوير آن روي پرده تصوير چه اتفاقي مي‐۷۲
  .گيرد به طرف خط زمين نزديك شده و از خط افق فاصله مي)۲  .شود تر مي نزديك شده و كوچك) خط افق(به طرف ارتفاع ديد )۱  
  .شود تر مي ي گريز دور شده و رفته رفته كوچك  نقطهاز)۴  .شود تر مي به طرف مركز پرده كشيده شده و بزرگ)۳  

  . . . .اي  در پرسپكتيو دو نقطه‐۷۳
  .هاي شيء ، موازي صفحه تصوير خواهد بود بعضي از يال)۲  .ي تصوير است يكي از سطوح شيء ، موازي صفحه)۱  
  . صفحه تصوير نيستيك از سطوح، عمود بر هيچ)۴  .گيرند يك از سطوح، موازي صفحه زمين قرار نمي هيچ)۳  

  آيد با كدام گزينه تناسب دارد؟ رو به دست مي حجمي كه با ديدن تصوير روبه‐۷۴
  تر از واقعي روي خط زمين  اي كوچك يك نقطه)۱  
  تر از واقعي روي خط زمين  اي بزرگ دو نقطه)۲  
    تر از واقعي روي خط زمين  اي كوچك دو نقطه)۳  
   مماس با خط زمين تر از واقعي ي كوچك ا دو نقطه)۴  

  شوند؟ براي طراحي يك اندام از سينه تا قوزك پا، به چند قسمت و از كدام نواحي تقسيم مي‐۷۵
  از ناحيه آرنج و زانو به دو قسمت مساوي )۲  ناحيه ران و زانو به سه قسمت مساوي )۱  
  سه قسمت مساوي از ناحيه زانو و مفصل لگني به )۴  از ناحيه آرنج و زانو به دو قسمت مساوي )۳  

  . . . . هاي سرد در جلو قرارگيرند براي ژرف نمايي در پرسپكتيو جو  هاي گرم در دوردست و رنگ ي شكست نور باعث شود رنگ اگر پديده‐۷۶
  .شود هاي غير واقعي در نقاشي استفاده مي از رنگ)۱  
  .يمكن تر كار مي تر و زواياي نرم ي جلوي نقاشي را با جزئيات بيش زمينه)۲  
  .كنيم تر و زواياي تيزتر نقاشي مي ي جلو را با جزئيات بيش زمينه)۳  
  .كنيم ها را در هنگام نقاشي كردن بنا بر ذوق خود عوض مي جاي رنگ)۴  

  رو وضعيت نور، چگونه است؟ در تصوير روبه‐۷۷
  .ي تصوير است تابش نور از چپ به راست و موازي صفحه)۱  
  . موازي صفحه تصوير استتابش نور از راست به چپ و)۲  
  .ي تصوير ناموازي است تابش نور از چپ به راست و با صفحه)۳  
  .ي تصوير ناموازي است تابش نور از راست به چپ و با صفحه)۴  

 ۴تصوير  ۳تصوير  ۲تصوير  ۱تصوير 

R′ 

R 

SP 

PP 
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 ٧

  باشد؟  متر باشد ارتفاع ناظر حدود چند متر مي۶در تصوير ارايه شده اگر ارتفاع درخت ‐۷۸
  ۱(۶    
  ۲(۸  
  ۳(۲  
  ۴(۴  

  ، كدام است؟Bت درجهت نماي درس‐۷۹
  ۱(  ۲(  

  
  ۳(  ۴(  

   ، كدام است؟Cنماي صحيح در جهت ‐۸۰
  ۱(  ۲(  

  
  ۳(  ۴(  
         ۲رياضي 

11اي  اگر جمله ي عمومي دنباله‐۸۱ −= )n(anي دوم اين دنباله كدام است؟  باشد، جمله  

  ۱(
2
1  ۲(2  ۳(2   ۴(

2
1

−  

   باشد، قدر نسبت دنباله كدام است؟۵۴ي نهم آن   و جمله۲ي ششم يك دنباله هندسي  اگر جمله‐۸۲
  ۱(۳ ‐  ۲(۹  ۳(۳  ۴(۹‐  

f)},,(),,(),{(اگر ‐۸۳ 113220 g)},,(),,(),( و =− 104312 f)(g)( مقدار =− 01    كدام است؟+
  ‐۱)۴  ‐۲)۳  صفر )۲  ۲)۱  

دامنه تابع‐۸۴
x

xy 1+
   كدام است؟=

  ۱(R  ۲({}0−R  ۳([ )+∞− ,1  ۴([ ) ),(, +∞− 001 U  
  ي آن کدام است؟ ضابطه. باشد  ميx تابعي نمايي برحسب yدر جدول زير ‐۸۵

  ۱(232 +×= xy  ۲(123 +×= xy  

  ۳(53 +−= xy  ۴(125 −×= xy  

11233ي لگاريتمي  هاي معادله يا جواب(جواب ‐۸۶ =++ )x(loglogxكدام است؟  

  ۱(
2
)۲  −1 و 3

2
3

)۳  1 و −
2
3  ۴(1  

   کدام است؟۳ راديان در دايره به شعاع ۲ي مرکزي  طول کمان مقابل به زاويه‐۸۷
  ۱(۲  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۶  

   كدام است؟AB=5 و BC=12 و o120=B با ABCمساحت مثلث ‐۸۸
  ۱(230  ۲(330  ۳(215  ۴(315  

اگر ماتريس ‐۸۹







−

+
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11
a

a
   كدام است؟a وارون پذير نباشد، مقدار 

  ‐۳ و ۲)۴  ۱ و‐۶)۳  ۳ و‐۲)۲  ‐۱ و ۶)۱  
   پرستار زن انتخاب كرد؟۳ر مرد و  پرستا۲توان   پرستار زن به چند طريق مي۵ پرستار مرد و ۷از بين ‐۹۰

  ۱(۱۶۹  ۲(۱۴۴  ۳(۱۸۲  ۴(۲۱۰ 

۶  ۴  ۲  ۰  x 
۱۹۳  ۴۹  ۱۳  ۴  y 

 


