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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
  ناپايدار و لرزان ـ استوار و ايستا)۴  مهاجم ـ تحول و پويايي)۳  رناپايدار ـ استوا)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  
  . عناصر و نيروهاي بصري مورد توجهشان  اندازهشكل و)۲  
  .كادر و فضاي بصري كه در اختيار دارند)۳  
  .كنند ضمن اساس قرار دادن تعداد عناصر به رنگ به بافت آنها نيز توجه مي)۴  

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

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

  ؟آورد نميا براي بيننده بوجود كدام گزينه تجسمي از سطح ر‐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؟» دده  مي اين شكل كاملي است كه حركت جاودانه و مداومي را نشان«جمله ‐۷
  مستطيل)۴  مثلث)۳  دايره)۲  مربع)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 اژهروند سامان بخشيدن به يك اثر تجسمي را با كدام و‐۹
  تعادل)۴  توازن)۳  تركيب)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؟ اي مربوط مي  كلي هنر ايران باستان به چه دورهبه طور‐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  وانياي ـ ترنج و لچك ـ حي سجاده)۱  
  نقش گل و نقوش طبيعي ـ ترنج و لچك)۴    اي ـ حيواني سجاده)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  سر ستوني كه از سر حيوان خاص استفاده شده)۳  
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 ٢

  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
  .عالمت اتحاد مصر عليا با سفلي است) ۲    .اري استسمبل بقا و پايد )۱  
  .دهد پيوند جهان پس از مرگ و عالم حيات را نشان مي)۴  .نشانه فرعون و ملكه مصر در جهان پس از مرگ است)۳  

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

  در هنر صدر مسيحيت چيست؟» كاتاكومب«منظور از واژه ‐۱۸
  موزاييك كاري)۴  مقابر زير زميني)۳  حكاكي)۲  نقاشي ديواري)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؟  برجسته، روايتگر ميبه كدام نقش‐۲۰
  اي موجودات افسانه)۴  ها هستند گوياي اتفاق)۳  جنبه نمادين دارند)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  
  .تها بوده اس كامالً تخيلي و ساخته ذهن انسان)۳  
  .پيوند مستقيم و نزديك برقرار است) مسائل اقتصادي و روحي(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 هاي بدست آمده در برگه‐۲۴
  زرنگاري بين سطرها)۴  استفاده از خط نسخ براي نگارش)۳  دار كتاب حروف قوس)۲  تذهيب صفحات)۱  

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

        آشنايي با مكاتب نقاشي 

  اي به تصوير در آمده است؟ در چه دوره» ك عيارسم«كتاب ‐۲۶
  ي صفو)۴  عباسي )۳  تيموري )۲  سلجوقي )۱  

  يخ اثر كيست و در كدام مكتب به تصوير در آمده است؟رجامع التوا‐۲۷
  بهزاد ـ هرات )۲    جنيد ـ عباسي )۱  
  ابوسعيد ـ تبريز)۴    اهللا همداني ـ تبريز شيخ فضل)۳  

  ؟نيستمربوط به آثار مكتب شيراز در سده نهم ها،  يك از ويژگي كدام‐۲۸
  دار  هاي اسفنجي و دندانه صخره)۲   آسماني كوچك ،ترسيم افق رفيع )۱  
  ان دار و ابرهاي پيچ درختان گره)۴     هاي باريك اندام پيكره)۳  

جدا شدن مسير نقاشي از مصورسازي كتاب، واقع نمايي نسبي در نمايش حاالت چهره، اهميت يافتن موضـوعات تغزلـي، عاشـقانه و اشـرافي،               «‐۲۹
  هاي كدام مكتب هنري است؟ از ويژگي» تاكيد بر عنصر خط

  قاجار)۴  هرات )۳  تبريز )۲  شيراز )۱  
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 ٣

  .شروع شد. . . . . . نگارگري در عصر جديد به طور رسمي با كار ‐۳۰
  حسين همداني )۴  علي كريمي )۳  هادي تجويدي )۲  محمدعلي زاويه )۱  

  نويسي و نقاشي در چين از زمان كدام سلسله ايجاد شد؟ پيوند ميان خوش‐۳۱
  چينگ)۴  سونگ )۳  مينگ )۲  تانگ )۱  

از » هـاي زيبـا و مـوزون در بـدن انـسان      ركـت ، توجـه نقاشـان بـه ح      هاي قيمتي و سكه سـازي       ري روي سنگ  سازي و كنده كا     مجسمهرواج  «‐۳۲
  هاي كدام دوره هنري يوناني است؟ وپژگي

  هلني )۴  كالسيك )۳  كهن )۲  هندسي )۱  
  اي متداول شد؟ هاي رنگين از چه دوره ظهور كليساهاي سر به فلك كشيده با شيشه‐۳۳

  گوتيك)۴  روكوكو)۳  باروك )۲  يزانس ب)۱  
ي علم هندسه، بـه شـكل طبيعـي و           توان به وسيله    هاي معماري و پيكر آدمي را مي        اجسام هندسي، شكل  «ه  كدام هنرمند رنسانسي ثابت كرد ك     ‐۳۴
   باز نمايي كرد؟»نما واقع

  مازاتچو)۴  جوتو)۳  بوتيچلي )۲  كا سفرانچ)۱  
  ل كرد؟ي رنگ روغن متحو ي افراد به وسيله ي اصول عمق نمايي و واقع نمايي را در تجسم چهرهسكدام هنرمند رنسان‐۳۵

  ورمير )۴  يان وان ايك )۳  لئوناردو داوينچي )۲  روبركامين )۱  
  ؟كرد نميكدام هنرمند در شيوه باروك كار ‐۳۶

  رامبراند )۴  روبنس )۳  تينتورتو)۲  كاراواجو )۱  
  آثار كدام هنرمند غرق در نوري است كه از پنجره به درون اتاق روي مدل و اشياء تابيده است؟‐۳۷

  رافائل )۴  رامبراند )۳  سكوئزوال)۲  ورمير )۱  
  اثر كدام هنرمند است؟» مرگ سقراط«تابلوي ‐۳۸

  داويد )۴  انتوان واتو )۳  اَنگر)۲  دالكروا)۱  
آورند كه تخريب تمامي دستاوردهاي بشري را در دسـتور كـار خـود     اي از منتقدين حركتي ضد هنر و بدبين به شمار مي كدام شيوه هنري را عده  ‐۳۹

  قرار داده بود؟
  آبستره )۴  سورئاليسم )۳  دادائيسم )۲  فوويسم )۱  

  دانست ؟ نشاند و هماهنگي رنگي را مقدم بر موضوع مي ها را جسورانه بر بوم مي  هنرمند رنگ،در كدام شيوه‐۴۰
  امپرسيونيسم )۴  آپ آرت )۳  پاپ آرت )۲  فوويسم )۱  

        آشنايي با هنرهاي تجسمي

  است؟» خطوط محيطي«كدام گزينه تعريف صحيحي از طراحي ‐۴۱
  .حركت ابزار طراحي و چشم در يك هماهنگي، خطوط آرام و تدريجي و ثابت دارد)۱  
  .سرعت كار براي ثبت حس و حالت كلي مدل امري ضروري است)۲  
  .يابي به جوهره وجودي مدل و نشان دادن و تسخير آن است طراحي براي دست)۳  
  .ترين مقدار برسد ر اضافي در كار داشته باشد بلكه بايد عناصر آن به كم اعم از پركار يا ساده نبايد عناصيطراح)۴  

  .داشت. . . . . . .  هايش توجه خاص به موضوعاتي چون  در نقاشي» بروگل پيتر«‐۴۲
  روستانشينان )۴  شكار )۳  هاي پرگل دشت)۲  جان  طبيعت بي)۱  

  اثر كيست؟» گشت شبانه«تابلوي ‐۴۳
  رافائل )۴  مبراند را)۳  داويد )۲  ال گركو )۱  

  .نزديك كردند. . . . . . .  نقاشان با حذف موضوع و جستجو در دنياي خط، رنگ و سطح نقاشي را به شيوه ‐۴۴
  آبستره )۴  آپ آرت )۳  فوويسم )۲  كوبيسم )۱  
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 ٤

  و اثر كدام هنرمند است؟ر تصوير روبه‐۴۵
  الكساندر كالدر)۱  

  پيكاسو پابلو)۲   
  جاكومتي )۳  
  بو نائوم گا)۴  

  هاي پارتنون بسازد؟ هاي متعددي از سنگ مرمر و چوب تزيين شده براي پرستشگاه د توانست پيكرهنكدام هنرم‐۴۶
  پراكسيتلس )۴  فيدياس )۳  ميكل آنژ)۲  ميرون )۱  

  ساز دوره باروك كدام است؟ ترين مجسمه مهم‐۴۷
  رودن )۴  ميرون )۳  برنيني )۲  آنژ  ميكل)۱  

  است؟» يليكاباس«كدام گزينه تعريف ‐۴۸
  هاي بزرگ  معبد)۲    هاي اداري  ساختمان)۱  
  محل برگزاري مسابقات و جدال گالدياتورها)۴  ترهاي بزرگ محل برگزاري تأ)۳  

  شود؟ متداول مي» كاري آينه«معماري كدام دوره ايران  در‐۴۹
  پهلوي )۴  قاجار )۳  صفويه )۲  سلجوقي )۱  

  چيست؟» پيكتوراليسم«منظور از ‐۵۰
  هاي ثبت شده در نقاشي   به ارزش۱۹هاي هنري در قرن  نزديك كردن عكس)۱  
  هايي از طبيعت در نمايشگاه، كتاب، سالنامه ي عكس عرضه)۲  
  هايي با موضوعات واقعي از خانواده براي ثبت خاطرات  گرفتن عكس)۳  
  هاي دروني و بيروني آن به صورت واقعي  هايي از بناها يا بخش گرفتن عكس)۴  
        ۱عكاسي 

  .روند به كار مي. . . . .  هايي كه عالوه بر شيشه مات مجهز به منشور هستند براي دوربين   بمنظره يا‐۵۱
  پوالرويد )۴  قطع بزرگ )۳  دو لنز بازتابي )۲  تك لنز بازتابي )۱  

  .. . . . . . . . . . ي ديد آن  تر باشد زاويه هر چه فاصله كانوني لنز كم‐۵۲
  شود تغييري ايجاد نمي)۴  شود تر مي وسيع)۳  بسته خواهد شد)۲  شود تر مي كم)۱  

  .به نور حساسيت دارد . . . . . . ،در ساختمان فيلم‐۵۳
  هالوژن نقره )۴  اكسيد نقره )۳  هيدروكينون )۲  كلريد سديم )۱  

  گويند؟ جي چه ميزماني كه اطالعات نوري از طريق عبور از لنز به سلول نورسنج برسد به اين شيوه از نورسن‐۵۴
  ۱(T.T.L  ۲(T.L.R  ۳(S.L.R  ۴(P.T.L  

  اگر بخواهيم موضوع متحرك كشيده شود بايد از چه سرعتي استفاده كنيم؟‐۵۵

  ۱(
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1  ۲(
250
1  ۳(

60
1  ۴(

500
1  

  .شوند ثبت مي. . . . . ر روي هاي ديجيتالي تصاوير ب در دوربين‐۵۶
  ها  پيكسل)۴  كارت حافظه )۳  ها  فايل)۲  سنسورها )۱  

  ترند؟ ي نسبتاً درشتي دارند براي عكاسي از كدام موضوع مناسب كاغذهاي ابريشمي كه بافت دانه دانه‐۵۷
  هاي نمايشگاهي  ارايه عكس)۴  كارهاي چاپي )۳  طبيعت )۲  چهره )۱  

  مطبوعاتي ضروري است؟كدام لنز براي عكاسي ‐۵۸
  ماكرو )۴  زوم )۳  وايد )۲  نرمال )۱  

  دهد؟ هاي خانگي عكس بگيريم چه روي مي زير نور چراغ» سيب قرمز «اگر از يك ‐۵۹
  رسد زرد به نظر مي)۴  رسد سبز آبي به نظر مي)۳  شود تيره مي)۲  رسد نارنجي به نظر مي)۱  
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 ٥

  ها بست؟توان هميشه روي لنز يك از فيلترها را مي كدام‐۶۰
  ۱(S.L  ۲(U.V  ۳(P.L ۴(N.D  

        علم مناظر و مرايا 

  . . . . . در پشت پرده تصوير باشد ء ي تصوير ايستاده باشد و شي اگر ناظر، مقابل پرده‐۶۱
  .تر از شيء است تصوير روي پرده، بزرگ)۱  
  .تر از شيء است تصوير روي پرده، كوچك)۲  
  .شود تر مي ير كوچك شود، تصوتر  هرچه پرده به شيء نزديك)۳  
  .گذارد ي تصوير تأثيري نمي 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‐۶۲
  .شود تر مي نزديك شده و كوچك) خط افق(به طرف ارتفاع ديد )۱  
  .گيرد  افق فاصله ميبه طرف خط زمين نزديك شده و از خط)۲  
  .شود تر مي به طرف مركز پرده كشيده شده و بزرگ)۳  
  .شود تر مي ي گريز دور شده و رفته رفته كوچك از نقطه)۴  

  . . . .اي  در پرسپكتيو دو نقطه‐۶۳
  .هاي شيء ، موازي صفحه تصوير خواهد بود بعضي از يال)۲  .ي تصوير است يكي از سطوح شيء ، موازي صفحه)۱  
  .يك از سطوح، عمود بر صفحه تصوير نيست هيچ)۴  .دنگير يك از سطوح، موازي صفحه زمين قرار نمي هيچ)۳  

  آيد با كدام گزينه تناسب دارد؟ رو به دست مي هحجمي كه با ديدن تصوير روب‐۶۴
  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  ي كوچكا دو نقطه)۳  
  تر از واقعي مماس با خط زمين  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‐۶۵
  ي از ناحيه آرنج و زانو به دو قسمت مساو)۲   قسمت مساوي ناحيه ران و زانو به سهاز )۱  
  از ناحيه زانو و مفصل لگني به سه قسمت مساوي )۴  از ناحيه آرنج و زانو به دو قسمت مساوي )۳  

  . . . . هاي سرد در جلو قرارگيرند براي ژرف نمايي در پرسپكتيو جو  دست و رنگهاي گرم در دور نور باعث شود رنگي شكست  اگر پديده‐۶۶
  .شود  ميهاي غير واقعي در نقاشي استفاده از رنگ)۱  
  .كنيم تر كار مي اياي نرمتر و زو  نقاشي را با جزئيات بيشي جلوي 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؟ هدر تصوير روب‐۶۷
  .ي تصوير است تابش نور از چپ به راست و موازي صفحه)۱  
  .تابش نور از راست به چپ و موازي صفحه تصوير است)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  

PP 

SP 

R′ 

R 
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 ٦

  باشد؟ تر باشد ارتفاع ناظر حدود چند متر مي م۶در تصوير ارايه شده اگر ارتفاع درخت ‐۶۸
  ۱(۶    
  ۲(۸  
  ۳(۲  
  ۴(۴  

  
   ، كدام است؟Bنماي درست درجهت ‐۶۹
 

  ۱(  ۲(  
  

  ۳(  ۴(  
  
   ، كدام است؟Cنماي صحيح در جهت ‐۷۰
  

  ۱(  ۲(  
  

  ۳(  ۴(  
  

        رنگ در نقاشي 

  .شود يم. . . . . . . . تر در نقاشي موجب  هاي بيش استفاده از خاكستري‐۷۱
  تفكيك سطوح )۴  ريتم )۳  حجم نمايي )۲  تعادل )۱  

  كدام گزينه با اشباع و درخشش رنگ هم معني است؟‐۷۲
  روشني رنگي )۴  توناليته رنگي )۳  شدت رنگي )۲  ارزش رنگي )۱  

  دهد؟ يتر به كار ببريم چه روي م هاي اصلي را بيش  يكي از رنگ،هاي اصلي و ثانويه اي از رنگ هرگاه در مجموعه‐۷۳
  .دهد هاي مجاور را افزايش مي آن رنگ شفافيت رنگ)۲  .ربايد هاي ديگر را مي آن رنگ نيروي دروني رنگ)۱  
  .كند تري پيدا مي آن رنگ جلوه درخشان)۴  .آيند هاي ديگر جلو مي آن رنگ در تابلو عقب رفته و رنگ)۳  

  ز كدام تضاد استفاده كرده است؟براي هماهنگي در اثرش ا» ها ها و نارنج سيب«سزان در تابلو ‐۷۴
  سياه و سفيد )۴  وسعت سطوح )۳  سرد و گرم )۲  ها  مكمل)۱  

  .خواهد بود. . . . . . . ي بااليي كادر قرار بگيرد  اگر خط افق در نيمه‐۷۵
  تري  كيد بيشبرعناصر مياني كادر تأ)۲  تري كيد بيشبر عناصر باالي زمين تأ)۱  
  كيد عناصر زمين و آسمان به يك نسبت تأبر)۴  تري يشكيد ببر عناصر روي زمين تأ)۳  

  از يك موضوع در ساعات مختلف، نقاشي كرده است؟ن يك از نقاشا كدام‐۷۶
  دگا )۴  پيسارو )۳  مانه )۲  منه )۱  

  دادند؟ ي باروك حاالت روحي و رواني پيكر انسان را چگونه نشان مي نقاشان دوره‐۷۷
  هاي گرم  رنگ به نها و شدت بخشيد حذف تيرگي)۱  
  قراردادن سوژه در وسط تابلو و قرينه سازي)۲  
    ها   غير متمركز و حذف تيرگيپردازينور)۳  
  ي تابش نور و تمركز آن بر چهره و دستان مدل  ايجاد زاويهبا )۴  

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


  نقاشيكشوري ـ ــــــــــــــ ــــدهمين دوره مسابقات علمي عملي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٧

  ميرزاعلي نقاش چه تدبيري براي عمق بخشيدن به فضاي نگارگري خود به كار گرفت؟‐۷۸
  اصر عقب تصوير ريز و كوچك كردن عن)۱  
  هاي واضح  گيري استفاده از قلم)۲  
  هاي اصلي و ثانويه  ها و جلو آمدن رنگ هاي عقب رفتن خاكستري استفاده از ويژگي)۳  
  ها و عناصر جلوي تابلوهاي نگارگري   نشان دادن آدم بزرگ)۴  

  اي نقاشي كرده است؟ مديلياني در چه شيوه‐۷۹
  فوويسم )۴  ونيسمسپرسياك)۳  راليسم )۲  امپرسيونسيم )۱  

  رو اثر كيست؟ هتصوير روب‐۸۰
  ورمير )۲  ميله )۱  
  دوميه )۴  سورا )۳  
          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؟۳ره به شعاع يان در داي راد۲ ي مرکزي هيطول کمان مقابل به زاو‐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







−

+
42

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؟۳  پرستار مرد و۲توان   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 
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