
  وزارت آموزش و پرورش
  .............آموزش و پرورش استان  اداره کل 

  متوسطه معاونت آموزش
  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملی نییازدهم

  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
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  :های آزمون تئوری دروس تخصصی و تکنولوژی رشته سئوال

  
  

  :کد شرکت کننده:                                                                        خانوادگی نام و نام
  

  دقیقه 90: زمان پاسخگویی                    90: تعداد سئوال                           03/12/1390: تاریخ برگزاری 
  

  .باشد استفاده از ماشین حساب مجاز می :1تذکر 
  .آزمون نمره منفی دارد : 2تذکر 

  مواد آزمون و تعداد سئوال
  تا شماره  از شماره  تعداد سئوال  مواد آزمون
  10  1  10  مبانی هنرهای تجسمی

  25  11  15  و جهانتاریخ هنر ایران 
  40  26  15   آشنایی با صنایع دستی ایران
  52  41  12  ش سنتیهندسه نقوش و طراحی نقو

  62  53  10  نگارگری 
  72  63  10  1عکاسی 
  80  73  8  رسم فنی

  90  81  10   2ریاضی 
  

  صنایع دستیصنایع دستی
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  مبانی هنرهای تجسمی
  در کادر روبرو کدام یک دیده می شود؟  -1
  پراکندگی ) 1
  تمرکز بصری ) 2
  دوری ) 3
 نزدیکی ) 4

  

  

  
  . استفاده می شود......................... عدم ثبات از خط برای نشان دادن خشونت و  -2
  منحنی  )4        مایل  )3        افقی  )2    عمودی  )1
  
  . هم به سطح دو بعدی و هم به حجم و هم به نمایش تصویری شکل ها و حجم ها گفته می شود -3
  خط  )4        سطح  )3        حجم  )2      شکل  )1
  
اط منطقی و در عین حال تضادی را میان اجزا و عناصر مختلف یک ترکیب و یا یک اثر هنری بیـان  ارتب....................  -4

    . می کند
  کنتراست  )4      تقارن  )3        بافت  )2      تعادل  )1
  
  . رامبراند از کدام یک موارد زیر تاثیری قوی بر مخاطبین آثار خود می گذاشت -5
  تقارن  )4        بافت  )3      کنتراست  )2      تعادل  )1
  
  . کدام یک طول موج کمتری دارد -6
  قرمز  )4        زرد  )3        سبز  )2      آبی  )1
  
  . وجود می آینده از ترکیب افزایشی بنفش با سبز کدام یک ب -7
  سایان  )4      آبی الجوردی  )3      قرمز ارغوانی  )2      ماژنتا  )1
  
  . هراس انگیز و تنفرآور به وجود خواهد آورد کدام یک از رنگ های زیر اگر بر چهره بتابد احساسی -8
  آبی  )4        قرمز  )3        زرد  )2      ماژنتا  )1
  
  . است............ و ........... شدیدترین کنتراست تک رنگ میان رنگ های قرمز -9
  سبز و نارنجی  )4      آبی و نارنجی  )3      زرد و آبی  )2    زرد و بنفش  )1
  

  . می باشد....................... زش عددی رنگ زرد به بنفش در کنتراست کمیت ار -10
1( 4:8       2( 6:6         3( 3:9        4( 8:4   
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  تاریخ هنر ایران و جهان 
  . دسته چاقویی که از سیلک به دست آمده در کجا نگهداری می شود -11

  تان موزه ایران باس )4      موزه برلین  )3    موزه رضا عباسی  )2    موزه شیکاگو  )1
  

  نقاشی های دیوارهای غارهای لرستان مربوط به چه زمانی اند؟  -12
  هزار سال پیش )4    هزار سال پیش 6 )3    هزار سال پیش  12 )2  م.هزار سال ق 4 )1
  

  . نقش برجسته های تخت جمشید به آثار چه تمدنی شباهت دارد -13
  آشوریان  )4        مصر  )3        عیالم  )2      بابل  )1
  

  . خام را تحت فشار ضربات وا می داشته اند تا نقش هایی برجسته به دست آیدد چرمی جل  -14
  راست )4      جلد عطفی  )3      جلد سوخته  )2    جلد ضربی  )1
  

  . استفاده می کردند...............برای تزیین ظروف سفالی قرن های اولیه هجری از  -15
  وشنویسی خ )4      اسلیمی  )3      ختایی  )2    میناکاری  )1
  

  .معرق کاری یا کاشی موزاییک در چه دوره ای به وجود آمده است -16
  صفوی  )4      صفویه  )3      تیموری  )2    سلجوقی  )1
  

  . افته شده است دارای چه نقشی استبی مقالی که به وسیله غیاث الدین جا -17
  حیوانی  )4    گل و نقوش طبیعی  )3      ترنج و لچک  )2    سجاده ای  )1
  

  . از چه زمانی نخستین دست ساخته های انسان ظاهر می شوند -18
  پیش از میالد 1500 )4    پیش از میالد  3500 )3    پیش از میالد  70000 )2    م.ق 10000 )1
  

  ......................... آنو خدای -19
  کوه بلند  )4      رویش گیاه  )3      آسمان  )2      ماه  )1
  

  . نام دارد..................... رام سه گانهبزرگترین و کهن ترین اه -20
   2و  1گزینه های  )4      خفرن  )3        خوفو  )2    خئوپس  )1
  

  . کدام دوره اوج هنر یونان است -21
  هلنی  )4      هندسی  )3      کالسیک  )2    خاور مĤبی  )1
  

مختلف را در صحنه های دنبال هـم قـرار    دادهایدر نقوش برجسته گزارشی یا روایتی، روی............  رومی ها مانند -22
      . می دادند

  یونانیان  )4      آشوریان  )3      مصریان  )2    بابلیان  )1
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  . کومت می کردندحدر هند ایرانی تبارها ای در چه دوره  -23
  شونگا و آندرا  )4      دوره مئوریا  )3      دوره کوشان  )2    دوره هندو  )1
  

  دوره ای به ایران صادر می شدند؟  سفالهای آبی و سفید از چه -24
  یوآن  )4      مینگ  )3        تانگ  )2    سونگ  )1
  

  . آخرین قومی بود که پیش از تسلط اسپانیا، مکزیک را مقر فرمانروایی خویش قرار دادند -25
  اینکا  )4      آزتک  )3        کایا  )2    اولمک  )1

  
  ایرانآشنایی با صنایع دستی 

  . که نقش و نگار با تاکید بر تزیینی بودن اثر در نهایت ظرافت بر آن ها اجرا می شود عبارت است از آثاری  -26
  حرفه و پیشه  )4    صنایع مستضرفه  )3      نمایش  )2    موسیقی  )1
  

  زیست زیر مجموعه کدام یک است؟  -27
  زمینه  )4      شکل ظاهری  )3      معنوی )2      مادی  )1
  

  . نه قرار می گیردنقش و نگارهای اصلی که بر زمی -28
  متن  )4        طرح  )3        آرایه  )2      زمینه   )1
  

جـود آیـد   به شکلی که به انواع خطوط در موضوع های گوناگون و به روش های متقارن، نامتقارن و یا ترکیبی بـه و  -29
  . می گویند.............. 

  موضوع  )4        طرح  )3        نقش  )2      زمینه  )1
  

  .رنگ استتک رنگ آمیزی مرسوم نیست و همه ی خطوط سازنده طرح و نقش .... ..........در  -30
  طراحی سنتی  )4      گل و مرغ  )3      نگارگری  )2    تذهیب  )1
  

  . در ابتدا در خدمت دیوارنگاری، کتاب آرایی و به تصویر کشیدن مفاهیم مختلف بوده است -31
  ی سنتی طراح) 4      گل و مرغ ) 3      نگارگری ) 2    تذهیب ) 1
  

  فیروزه جزء کدام سنگ هاست؟  -32
  ساختمانی )4      ابزاری  )3      نیمه قیمتی  )2    قیمتی  )1
  

  . پخت یماعامل کاهش د -33
  دوغاب  )4      فالکس  )3        لعاب  )2      چسب  )1
  

  کپو زیر مجموعه کدام  است؟  -34
  بافتنی  )4      تنیدنی  )3      پیچشی )2    مشبک  )1
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  . به کار می رود چبرای هم زدن و مخلوط کردن قیر مذاب و گ قطعه چوبی که -35
   دوات )4      وم هس )3        ملیله  )2      قالب  )1
  

  پتاس جزء کدام یک است؟  -36
  مواد اولیه مذاب  )4    مواد مات کننده  )3    مواد کمک ذوب  )2    مواد پایه  )1
  

  . گویندمی............فاده شود به آن وط گردان استطبا خ در گره چینی اگر به جای نقوش هندسی از طرح ها و نقوش -37
   3و  2گزینه های  )4      اسلیمی بری  )3      قواره بری  )2    گره چینی توپر  )1
  

  . ظرفی مسی یا چوبی است که برای آبگیری پارچه ها استفاده می شود -38
  الک  )4        قدح  )3        تغار  )2      هاون  )1
  

کشی شده است نقش های ستاره یا گل اشـرفی دوختـه   در آن قسمت پارچه کتانی یا ابریشمی که نخدر این رودوزی  -39
  . شودمی

  گالبتون دوزی  )4      چشمه دوزی  )3      پته دوزی  )2    سکه دوزی  )1
  

  . شودنوار یا تسمه ی نقره ای که طالاندود شده و به عنوان آرایه در حاشیه شلوار زنان جنوب ایران دوخته می  -40
  زغره دوزی  )4      خوس دوزی  )3      بادله دوزی  )2    آجیده دوزی  )1

  هندسه نقوش و طراحی نقوش سنتی 
  . ایه قواعد و تناسبات هندسی می پردازدپعملی است که به چگونگی ایجاد نقوش و ترکیب آن ها بر .................  -41

  مینه گره ز )4      واگیره  )3      هندسه و نقوش  )2    هندسه  )1
  

  . گویند..................هر واحد از مجموع نقش های هندسی که در یک زمینه قرار گرفته باشد را  -42
  زمینه گره  )4      هندسه  )3      الت گره  )2      گره  )1
  

  . نقشمایه ای الهام گرفته از کرات و ستارگان است -43
  مربع ) 4      ش پر شمسه ش) 3    ستاره یا پنج پری تند ) 2    پنج کند ) 1
  

  . درجه برای رسم کدام شبکه استفاده می شود 60یا  30از گونیای  -44
  لوزی  )4      مثلث و مربع  )3      مربع قناس  )2      مربع  )1
  

  . در این شیوه اندازه و جهت نقش تغییر نمی یابد و تنها مکان آن در جهت های مختلف تغییر یافته و تکرار می شود -45
  قرینه انتقالی  )4      قرینه انعکاسی  )3      قرینه محوری  )2    قرینه دورانی  )1
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عبارتست از ترکیبی یکپارچه از نقش های هندسی متنوعی که در یک چارچوب مشخص به طور هماهنگ و مکمل قـرار   -46
  . گرفته اند

  الت گره  )4        گره  )3      واگیره  )2    هندسه نقوش  )1
  

  . های قوسی و گردان از نقوش برجسته این دوران است نقش بز با شاخ -47
  لرستان  )4      املش  )3      سیلک  )2      شوش )1
  

  شیر، گاو و هما  از نقوش جانوری ویژه این دوره است؟  -48
  هخامنشی  )4      ساسانی  )3      ایلخانی  )2    اشکانی   )1
  

  ...................و سن مرو -49
  تلفیق شیر و سیمرغ  )4    تلفیق شیر و عقاب  )3      ساسانی  سیمرغ )2    شیر ساسانی  )1
  

  .نقش های انار، انگو و کنگر در کدام دوره دیده می شود -50
  اسالمی  )4      اشکانی  )3      هخامنشی  )2    ساسانی  )1
  

  . می شود ابرچینی و حیوانات افسانه ای در چه دوره ای دیده -51
  سده هفتم تا نهم  )4    سده دهم تا دوازدهم )3      سده دوازدهم  )2    سده چهارم  )1
  

  . گل و مرغ در کدام دوره دیده می شود -52
  سده هفتم تا نهم  )4    سده دهم تا دوازدهم  )3      سده دوازدهم  )2    سده چهارم  )1

  نگارگری 
  . نقاشی های دیواری کوه خواجه واقع در سیستان و بلوچستان مربوط به چه دوره ای است -53

  عباسیان  )4      اشکانیان  )3      ساسانیان  )2    هخامنشیان  )1
  

  ایرانیان صنعت کاغذسازی از چه کسانی آموختند؟ -54
  عیالمیان  )4      چینیان  )3      سریانیان  )2    یونانیان  )1
  

  . به تصویر کشیده شده است................... توسط  یکاروان حجاج کتاب مقامات حریر -55
  عبدالصمد  )4    یحیی بن حسن واسطی  )3      میرسیدعلی  )2      جنید  )1
  

  . در کدام مکتب عناصر نقاشی بیزانس دیده می شود -56
  مکتب قزوین  )4      مکتب اصفهان  )3      مکتب هرات  )2    مکتب تبریزی  )1
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  . کدام گزینه جز خصوصیات هنر نقاشی ایران است -57
   2و  1گزینه های  )4    بعد نمایی  عدم )3    رنگ های خالص  )2    سایه روشن  )1
  

  . می گویند................... هنر آراستن کتاب به وسیله طرح و نقش رنگارنگ به ویژه رنگ طالیی را  -58
  تذهیب  )4      نگارگری  )3      گل و مرغ  )2    طالکوبی  )1
  

59- Persian blue  یعنی................  
  ابی ایرانی  )4      مکتب ایرانی  )3      ایرانی  )2    آبی الجوردی  )1
  

  . مصورسازی شده است................ همای و همایون توسط  -60
  فردوسی  )4        جنید  )3      حافظ  )2    میرعلی تبریزی  )1
  

  . در آثار کدام هنرمند توجه به نقاشی در بناهای مجلل نقاشی روی قالب آیینه، قلمدان و جعبه ها وجود دارد -61
  محمدی  )4      سلطان محمد  )3      معین مصور  )2    علی تبریزی میر )1
  

  . نقاشی ایرانی به شیوه کار سوخت و نقاشی روی چرم و پوست روی آورد سنت هایبا حفظ  -62
  معین مصور  )4      جامه مصور  )3    حاج میرزاآقا امامی  )2    حسین بهزاد  )1

  1 عکاسی
  . رافی نامیدچه کسی نام کار عکاسی خود را هلیوگ  -63

  عکاسباشی )4      تالبوت  )3      نیئپس  )2    لوئی داگر  )1
  

تصاویری تولید می کند که فقط با چشم قابل رویت هستند و امکان ثبت ندارند و به آن تصاویر .................. عدسی  -64
  . مجازی می گویند

  نرمال  )4        واید  )3        واگرا  )2    همگرا  )1
  

  .می نامند................... اویه دید دو درجه دارد را لنزی که ز -65
  وایدانگل  )4      تله فتو  )3        باز  )2      نرمال  )1
  

  زاویه دید مفید انسان چند درجه است؟  -66
  درجه  50 )4      درجه  46 )3      درجه  45 )2    درجه  180 )1
  

  . می گویند..................... به منظره یاب  -67
  یزور و )4       مستقیم دید )3      پارالکس  )2    یندر فا )1
  

  نام دیگر دیافراگم چیست؟  -68
  اپرچر  )4      نورسنج  )3      فایندر  )2       شاتر )1
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  کدام دیافراگم نوردهی کم تری دارد؟  -69
1( f8      2( F5,6        3( f2,8        4( f4 

  
  قالب اختصاصی برنامه فتوشاپ است؟  -70

1( GIF      2( PSD        3( JPGE      4( TIFF 

  
71- Texture and Light یعنی ..............  

  بافت های ترکیبی  )4      بافت پوست  )3       رنو بافت و )2      بافت  )1
  

  . به تله و غیره تغییر کنند دبه نرمال، از وای دلنزی که دارای فاصله کانونی متغیر است این گونه لنزها از وای -72
  وایر  )4        زوم  )3        تله  )2      نرمال  )1

  رسم فنی 
  بر روی پرده تصویر به شکل نقطه دیده می شود؟   ABدر چه حالتی تصویر پاره خط   -73

  عمود با پرده تصویر باشد ABپاره خط  )2      موازی با پرده تصویر باشد  ABپاره خط  )1
  ا پرده تصویر باشدغیرموازی ب ABپاره خط  )4      نزدیک به پرده تصویر باشد ABپاره خط  )3
  

  . کدام نقاش ایتالیایی قوانین پرسپکتیو را در هنر نقاشی حاکم کرد-74
  جوتو  )4      برونلسکی  )3      مازاچو  )2      مونژ  )1
  

  . کدام گزینه عامل اصلی تعیین کننده شکل سایه ها نیست -75
  شکل شی  )4    شرایط جوی و محیطی  )3  ن می افتند سطحی که روی آ )2    منبع نور  )1
  

  کدام گزینه از مهم ترین تفاوت های تناسبات اندام مردان و زنان است؟  -76
  سر  )4        پاها  )3      شانه ها  )2    دست ها  )1
  

  .طول پاست.................... پاشنه پا تقریباً  -77
  یک چهارم  )4      یک دوم  )3        برابر  )2    یک سوم  )1
  

  رنگ ها کمتر است؟  مقدار جذب نور در کدام -78
  رنگ  های گرم  )4  رنگ های با طول موج متوسط  )3  رنگ های با طول موج بلند  )2    رنگ  های سرد  )1
  

  مناظر دور دست به چه رنگی متمایل می شوند؟  -79
  آبی  )4        قرمز  )3        سبز  )2    قرمز تیره  )1
  
  



  مرحله استانیمرحله استانی--و حرفه ایو حرفه ای  ن دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان های فنین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان های فنیمیمییازدهیازده
  

8

  کدام گزینه از تاثیرات جو نیست؟ -80
  تغییر اندازه و کوتاه شدن فاصله ها  )2      ان نقاط سایه و روشن کاهش تضاد می )1

  وضوح کم تر حاشیه و کناره یک موضوع دور دست  )4    حذف جزییات و صاف و تخت به نظر رسیدن آن  )3

  2ریاضی
ه برابـر  می باشد در این صورت قدر نسبت دنبال 52و جمله ی هفدهم آن برابر  32یک دنباله ی حسابی  هفتمجمله ی  -81

  :است با
1(3       2 (3-    3(2-    4(2  

  
1537در یک تابع خطی -82 −== )(,)( ff 6)(در این صورتf کدام است  .  

1 (1-       2(0         3(1         4(2  

  
 . کدام است 2aدر این صورت حاصل   a=22اگر -83

1 (2       2(4         3(8         4( 24  
  

axxاگر  -84 ++  .کدام است  aهمواره مثبت باشد در این صورت حدود   22

1 (),( ∞1  2 (),( ∞−1      3( ),( 1−∞      4 (),( 1−−∞  
  

21جواب نا معادله  -85
≥+

x
x  کدام است .    

1 (),( ∞o    2( ),( ∞−1   3( ),( 1−∞   4 (),( 1−−∞ 

  
)},,(),,(),{(درتابع  -86 513121 aaaf   .کدام است    f−51)(و   =+

1 (2-       2(1-         3 (0         4(1  
  

)sin()cos(در این صورت حاصل   m=αcosاگر -87 απαπ ++−   :برابر است با  22
1 (m2      2 (m2−   3 (0         4 (m  
  

 . کدام است   3مساحت مثلث متساوی االضالعی به ارتفاع  -88

1( 3      2( 3    3 (33   4 (32  
  

10016حاصل  -89 10
3

23 loglog  :عبارت برابر است با  +

1(4       2(6         3(8         4(10   
  

153اگر  -90
=








n
n  در این صورت مقدارn3  کدام است.  

1(5    2(6         3(7         4(8  
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 بسمه تعالی
  1390 اسفند –حله استانی های شاخه فنی وحرفه ای مر عملی هنرجویان هنرستان -دوره مسابقات علمین ییازدهم

    :نام پدر    :نام خانوادگی   :نام
  : شماره صندلی  :نام هنرستان  صنایع دستی  :رشته تحصیلی



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملین ییازدهم
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

   صنایع دستی :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 180 :مدت آزمون عملی          1390/ 17/12: تاریخ برگزاری
  

  نمره 50 :مع بارمج            سوال 1 :تعداد سئوال

  : 1کار عملی شماره 
  ریگنگار



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  دقیقه 180: زمان  نگارگری: کار عملی  صنایع دستی: رشته

 بارم  سواالت
  . رسم کنید cm 21×15یک کادر  -
ه، صخره و بوته یک اثر نگارگری با ترکیب بندی مناسب بـه  در داخل کادر موجود با استفاده از درخت، انسان، پرند -

  . وجود آورید
  . مواد موردنظر را قلمگیری و رنگ گذاری و پرداز کنید -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موفق باشید

50  

  50 جمع 
  



  
  
  

  
  

cm3

cm3

cm15

cm21



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  صنایع دستی :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                                                                  :               خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 90: مدت آزمون عملی          1390/ 17/12: تاریخ برگزاری
  

  نمره 15 :جمع بارم            سوال 1: تعداد سئوال

  : 2کار عملی شماره
  هندسه و نقوش



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  دقیقه 90: زمان  هندسه نقوش: کار عملی  صنایع دستی: رشته

 بارم  سواالت
  . رسم کنید cm3در اطراف کادر نگارگری حاشیه ای به عرض  -
  . دبا استفاده از الت چهار لنگه حاشیه موردنظر را پر کنی -
  .  رسم موردنظر را رنگ گذاری کنید -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موفق باشید

15  

  15 جمع 
 



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  1390اسفند  –له استانی مرح

  
  
  
  
  
  
  

  صنایع دستی :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 90: مدت آزمون عملی          1390/ 17/12: برگزاری تاریخ
  

  نمره 15 :جمع بارم            سوال 1: تعداد سئوال

  : 3کار عملی شماره 
  1 سنتی نقوش طراحی



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  دقیقه 90: زمان  1 سنتی نقوش طراح: کار عملی  صنایع دستی: رشته

 رمبا  سواالت
  . داخل الت چهار لنگه را با گل پروانه ای تزیین کنید -
  .  طرح موردنظر را رنگ گذاری قلمگیری و پرداز کنید -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موفق باشید

15  

  15 جمع 
 



  رستان های فنی حرفه اینآزمون عملی مسابقات ه
  

  1 سنتینقوش نگارگری، هندسه نقوش، طراحی  :نام کارگاه      صنایع دستی :رشته  آزمون عملی 
 مصرفی مورد نیاز لیست مواد

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  نام ماده ویاجنس   ردیف

  برای یک نفر  بسته  Pentel 1گواش  1
    بسته  Pentel 1گ آبرن  2
    عدد  2  صفر دینزور  4قلم مو   3
    هر کدام یک عدد   ... و 6، 4، 2قلم مو   4
    یک عدد    cm50خط کش   5
    هر کدام یک عدد  درجه 45درجه و  30گونیا   6
    عدد 1  مداد اتود   7
    بسته 1  نوک مداد اتود  8

    عدد 1  پاک کن  9
    عدد 1  پرگار  10
    عدد 2  مقوا اشتنباخ  11
    عدد 5  برگه کالک  12
   عدد 5  برگه پوستی  13
   عدد 4A  5برگه ی  14
   عدد 1  پالت  15

  
   : توضیحات ضروری 



  عملی  هنرجویان –دوره مسابقات علمی ن ییازدهم
  ای مرحله استانی حرفه های فنی و هنرستان

  صنایع دستی: رشته 

  1 سنتینقوش نگارگری، هندسه نقوش، طراحی : تجهیزات مورد نیاز آزمون عملی رشته و ابزار

  مالحظات  تعداد فنیمشخصات یا تجهیزات ابزارنام  ردیف

  برای یک نفر عدد 1 عدد1  میز رسم 1

 نفر ششبرای  عدد 3   میز نور 2

 برای یک نفر عدد 1 لیوان  ظرف آب 3

 برای یک نفر عدد 1   چهار پایه 4

 برای یک نفر عدد 1   صندلی 5

    بسته 1   دستمال کاغذی 6

      

     

      

      

      

      

      

      

      

  



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  نگارگری  :کارگاه      صنایع دستی :رشته 

  شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                    10 د خواسته شدهراستفاده از موا
                    3  ترکیب بندی مناسب

                    5  راندازه مناسب موارد خواسته شده با کاد
                    5 رنگ گذاری مناسب

                    10 قلم گیری مناسب و دقیق
                    10 پرداز مناسب

                    2 استفاده از رنگ های سنتی
                    5 تمیزی کار

                    50  جمع کل 
                      
                      
                      
                      

  مهر و امضاء رئیس حوزهامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2امضاء                             آزمونگرو  1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  هندسه نقوش:  کارگاه      صنایع دستی: رشته 

  شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                    5 رسم دقیق آلت خواسته شده
                    8  پر کردن دقیق حاشیه
                    2  و سنتیرنگ گذاری مناسب 

                    15 جمع کل
                     
                     
                     
                     
                      
                      
                      
                      
                      

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  ملیعلمی عجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  1سنتی نقوش طراحی:  کارگاه      صنایع دستی: رشته 

  شماره منتخب   عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                    5 طراحی دقیق طرح خواسته شده
                    5  تناسب طرح با الت موردنظر

                    3  رنگ گذاری مناسب و استفاده از رنگ های سنتی
                    2 تمیزی کار

                    15 جمع کل
                     
                     
                     
                      
                      
                      
                      
                      

 رئیس حوزه مهر و امضاء                                    امضاء                                    ناظر امضاء     و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر


