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  دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای و کشاورزی مرحله استانییازدهمین 
 

  مبانی هنرهای تجسمی   
  .در فن چاپ از تراکم و پراکندگی نقاط بوجود می آید  -1  
  تراکم و انبساط -4ترام                   -3تجمع و پراکندگی                 -2دوری و نزدیکی                -1  
  
  .ساختار بصری آنها مشهود است نمایشگر اشیاء نیستند اما نقش آثار در خطوط ............ در آثار  -2  

  انتزاعی  -4امپرسیونیست           -3طبیعت گرا                            -2اکسپرسیونیست                   -1   
  
  .با استفاده از تراکم و انبساط خطوط در ترکیب های متنوع و استفاده از لکه های تیره و روشن رنگها بوجود می آید  -3  

  تمام موارد  -4ریتم                           -3ترام خط                                  -2بافت ترسیمی                     -1   
  
              در این روش هنرمند بدون رعایت قواعد واقع نمایی در کل اثر ساختار ترکیب خود را از مکانهای مختلف به صورت موازی     -4   

  . شکل می دهد      
  فضای غیر واقع گرا  - 4فضای دو بعدی                  -3فضای همزمان                                -2فضای وهمی                  -1    
  
  .نمایی خطی القا  می شود حجم با برجسته نمایی به وسیله سایه روشن و یا تغییر شکل و اندازه ی اشکال در اثر عمق ............ در  - 5   
   2و  1موارد  -4نقش برجسته                      - 3طراحی                                 -2نقاشی                            -1   
  
  سلولهای استوانه ای و مخروطی شبکیه چشم انسان به ترتیب چه مواردی را تشخیص می دهند ؟ - 6   

  تیرگی روشنی ها  –رنگها  -4حجم اشیا          –رنگها  - 3رنگ ها          –حجم اشیا  -2رنگ ها               –وشنی ها تیرگی ر -1    
  

  از ترکیب سه رنگ اصلی نور چه رنگی حاصل می شود ؟  -7    
  خاکستری رنگی  -4خاکستری                     -3سفید                     -2سیاه                 -1    
  

  کدام صحیح است ؟  -8    
  .فیلترهای رنگی فقط اجازه عبور نور همرنگ خود را می دهند  -1    
  .نورهای رنگین وقتی دو به دو با یکدیگر ترکیب می شوند از طریق ترکیب کاهشی رنگهای دیگر را بوجود می آورند -2    
  .ر جلوی تابش طول موج های کوتاه و متوسط گرفته می شود فیلتر قرمز مقابل منبع نوبا قرار دادن  -3    
  .تیره دیده شدن منبع نور از ورای فیلترهای رنگی در اثر خاصیت افزایش دهنده آنهاست  -4    
  

  .چشم انسان بر اساس این خصوصیات رنگها را از یکدیگر متمایز می سازد  -9    
  نور ، خلوص ، فرم  -4نور ، رنگ ، حجم           -3نور ، رنگ ، درخشندگی        -2فام ، خلوص ، درخشندگی            -1    
  
  . وقتی در مجاورت هم قرار می گیرند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را تشدید می کنند  – 10    

  رنگهای ثانویه  -4     رنگهای مکمل             - 3رنگهای اصلی                 -2رنگهای میانه                    -1    
  



  دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای و کشاورزی مرحله استانییازدهمین 
 

  تاریخ هنر ایران وجهان
  . نمی باشدکدام مورداز ویژگیهای سفالهای هزاره چهارم پیش از میالد  _11

  زمینه نخودی و نقوش سیاه رنگ) 4    نقوش انسانی) 3    چرخ سفالگری) 2    تقارن) 1
  

  .کدام مورد بزرگترین بنای خشتی جهان محسوب می گردد  _12
  آرامگاه امیراسماعیل سامانی) 4  آتشکده آذر فرنبع) 3  پاسارگاد) 2  ار زنبیلزیگورات چغ) 1
  

  .کدام مورد قدیمیترین قالی جهان نامیده می شود  _13
  نارنج و ترنج) 4  چهارفصل) 3  پازیرک) 2  بهارستان) 1
  

  . نمی باشدکدام مورد از دستاورد های هنر اشکانی  _14
  ابداع تیر و ستون ) 4  بداع طاق گهواره ایا) 3  ابداع گنبد) 2  ابداع ایوان) 1
  

  .باربد و نکیسا از موسیقی دانان کدام دوران بوده اند  _15
  زندیان) 4  صفویان) 3  ساسانیان) 2  اشکانیان) 1
  

  .نخستین کتاب فارسی مصور چه نامیده می شود  _16
  ب لیلی و مجنونکتا) 4  شاهنامه بایسنقری) 3  کتاب کلیله و دمنه) 2  کتاب ورقه و گلشاد) 1
  

  .مشهورترین بنای سنگی دوران نوسنگی جهت رصد خورشید بوده است  _17
  )آتن(معبد پارتنون ) 4  )مصر(معبد رامسس دوم ) 3  )انگلستان(استون هنج ) 2  )عراق(معبد آنو ) 1
  

  .اهرام ثالثه در چیزه شامل کدام گزینه می باشد  _18
  خفرن رامسس دوم –خئوپس  هرم) 2  مرکرینوس –خفرن  –هرم خئوپس ) 1

  مرکرینوس –آمون  –هرم خفرن ) 4    آمون –حت شب سوت  –هرم خئوپس ) 3
  

  .معبد پارتنون و تندیس دیسک انداز در کدام دوره بوجود آمد  _19
  دوره هلنی) 4  دوره کالسیک) 3    دوره باستانی) 2    دوره هندسی) 1
  

  .سرگشاده شهر روم محسوب می شود  )آمفی تئاتر( کدام گزینه شاهکار معماری رومی _20
  کولوسئوم) 4    فورتانا) 3    سیبیل) 2    پانتئون) 1
  

  .در کدام دوره نخستین شمایل های بودا در هند بوجود آمدند  _21
  دوره هندو) 4  دوره گوتپا) 3  دوره کوشان) 2  دوره مئوریا) 1
  



  دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای و کشاورزی مرحله استانییازدهمین 
 

  .ی رود کدام گزینه از ویژگی برجسته نقاشی در هنر بیزانس به شمار م _22
  نقاشی روی سفال) 4  کتاب آرائی) 3  نقاشی دیواری) 2  موزائیک کاری) 1
  

  . نمی باشدکدام مورد از ویژگیهای معماری گوتیک  _23
  برج های مخروطی) 4  گنبد و طاق هاللی) 3    پنجره های بزرگ شیشه ای و منقوش) 2  ارتفاع بلند) 1
  

  .ی رود رامبراند  از هنرمندان کدام سبک به شمار م _24
  رئالیسم) 4  کالسی سیسم) 3  باروک) 2  منریسم) 1
  

  . نمی باشدکدام هنرمند از نقاشان سبک اکسپرسیونیسم  _25
  هانری ماتیس) 4  وایسلی کاندینسکی) 3 کته کل ویتس) 2  امیل نولده) 1
  

  آشنایی با مکاتب نقّاشی
 :است) جالیری(از ویژگی های مکتب تبریز و بغداد   -26

 فضای تصویر ، تنوّع در ترکیب بندی ورنگ ، اختصاص یک صفحه کامل به تصویرفراخ بودن  )1

 تاثیر پذیری از نقّاشی چینی و بیزانس ، رنگ تخت ، استفاده از عناسر تزئینی وخطوط کنار نما )2

 پیکر های درشت بر زمینه ای ساده ، رنگ های محدود ، تأثیر پذیری از نقّاشی چینی )3

 ی اسفنجی ودندانه دار ، ابر های پیچانترسیم افق رفیع ، صخره ها )4

  
 . میباشند................. اسکندر سلطان و خاوران نامه مربوط به مکتب  گلچین -27

 ق. هرات در سده نهم ه ) 3ق                                                 . شیراز در سده نهم ه  )1

 ق. تبریز در سده هفتم ه ) 4                     ق                        . شیراز در سده هشتم ه  )2
 

 .است............... مشهورترین نقّاش عصر تیموری  -28

 سلطان محمّد) 3کمال الدّین بهزاد                                                          )1

 جنید) 4      روح اللّه میرک                                                         )2

  
 .از پرکارترین کتب مصوّر تاریخ نقّاشی ایران به شمار میرود........................  -29

 خمسه نظامی) 3شاهنامه دموت                                                               )1

 شاهنامه بایسنقری) 4شاهنامه طهماسبی                                                         )2

  
 .موثّری در گسترش طبیعت گرایی در نقّاشی ایران داشتنقش ........................  -30

 کمال الملک) 3صنیع الملک                                                                   )1

 حسین بهزاد) 4            رضا عبّاسی                                                         )2

  



  دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای و کشاورزی مرحله استانییازدهمین 
 

 :عامل رشد سفالگری در سده های اوّلیّه اسالمی -31

 به منظور نیاز جامعه و استفاده ی کاربردی از سفال )1

 به منظور تزئین ورقابت با کشور چین )2

 به منظور تجارت با کشور های دیگر )3

 تحریم استفاده از طال و نقره و رقابت با هنر چینی سازی چین )4
  

  ورد هنر مصر نادرست است؟کدام جمله درم -32
 هنری است محافظه کار ، سنّت گرا و دینی )1

 نقّاشی مصر با خطّ هیروگلیف ارتباط دارد )2

 رعایت قراردادها و اصل تقابل در مورد همه ی افراد یکسان بوده است )3

 اساس آن بر روایت گری قرار داشته است )4

  
 :نقاشی چینی  -33

 داردطبیعت گرایانه است و با شعر و موسیقی پیوند  )1

 متفکرانه است و با  معماری و پیکره سازی ارتباط دارد )2

 شاعرانه است و با شعر و موسیقی پیوند دارد )3

 تمام موارد صحیح است )4
 

 .گرفته است............... نقّاشی سنّتی چینی به لحاظ سر زندگی ، ریتم ، ارزش خط و محدودیّت رنگ تأثیر زیادی از  -34

 مفاهیم عرفانی) 3                                                      شعر                           )1

 نقش مایه های هندی) 4خوشنویسی                                                                    )2
 

 نقّاشی های غار های آجانتا و آلورا مربوط به کدام سده ها و چه تمدّنی هستند؟ -35

 هند –اوّل تا پنجم میالدی ) 3چین                                     –یالدی چهارم تا ششم م )1

 مصر –دوّم پیش از میالد تا اوّل میالدی ) 4ژاپن                                       –پنجم تا هشتم میالدی  )2

  
 .یی اواخر سده نوزدهم  گذاشت به صورت چاپ دستی تولید می شد و تاثیر عمیقی بر هنر اروپا.................  -36

 پاپیروس مصری) 3نقاشی طوماری چینی                                                )1

 باسمه های ژاپنی)4نقاشی طوماری ژاپنی                                                )2

  
 .است...................... گلدان دیپلون مربوط به   -37

 دوره ی هلنی یا یونانی مĤبی) 3ونان باستان                                      دوره ی کهن ی )1

 دوره کالسیک یا طالیی یونان) 4دوره ی هندسی یونان باستان                                 )2
  

 .است.................... لیندیس فارن از برجسته ترین آثار هنری  انجیل - 38

 مسیحیّت) 3                                                      روم باستان           )1

 رنسانس) 4یونان باستان                                                               )2



  دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای و کشاورزی مرحله استانییازدهمین 
 

 .است..................... کلیسای سان ویتاله معرّف بهترین آثار  -39

 شیوه ی معماری گونه رومی) 3                         موزائیک بیزانس                               )1

 شیوه ی تزئینی بیزانس) 4موزائیک یونان                                                           )2

  
 کدام هنرمند رنسانس فضا را وارد نقّاشی کرد و رساله ای بر پایه ی اصول ریاضی نوشت؟ -40

 مازاتچو) 3                                                   جوتّو                        )1

 فرانچسکا) 4بوتیچلّی                                                                      )2

  
  آشنایی با هنرهای تجسمی

  
  .اساس کار کدام نوع طراحی بر سرعت عمل جهت ثبت حالت و حس مدل می باشد  _41

  طراحی خط خطی) 4     طراحی اسکیس) 3    طراحی آزادانه) 2  محیطی طراحی) 1
  

  .بهره می گرفتند ) مثلث(در کدام سبک از ترکیب بندی های هندسی  _42
  سورالیسم) 4    امپرسیونیسم ) 3  کوبیسم) 2  رسانس) 1
  

  .در کدام هنر گزینش و انتخاب نقش کلیدی دارد  _43
  کگرافی) 4  نقاشی) 3  عکاسی) 2  معماری) 1
  

  .کدام گزینه سمبل یک ملت یا یک قبیله در طول تاریخ بشریت بوده  _44
  چاپ) 4    پرچم) 3  معماری) 2آرام    ) 1
  

  .در کدام سبک هنرمند ترکیب رنگها را به صورت علمی و بر روی تابلو انجام می دهد  _45
  آپ آرت) 4    اکسپرسیونیسم) 3  نئوامپرسیونیسم) 2    امپرسیونیسم) 1
  

  .در آثار کدام هنرمند مجسم ها پر جنبش و حرکت زا هستند و گویی در لحظه دیگر به حرکت می آیند_  46
  الکساندر کالدر) 4    اگوست رودن) 3  آلبرتو جاکومتی) 2  نائوم گابو) 1
  

  . نیستکدام مورد از روش ساخت مجسم  _47
  قالب گیری) 4    جفت و جو کاری) 3  کاهشی) 2  افزایش) 1
  

  .ان به هنر کالسیک ایران معروف است کدام دور _48
  هنر و تمدن اشکانیان) 4  هنر و تمدن ساسانیان) 3  هنر و تمدن ماد ها ) 2  هنر و تمدن هخامنشیان) 1
  

  .استاندار بوده اند  ORDERچه کسانی مبتکر نظام های  _49
  ایرانیان   ) 4  رومیان) 3  یونانیان) 2  مصریان) 1



  دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای و کشاورزی مرحله استانییازدهمین 
 

  .ماً از قطعات فوالد است مصالح اصلی کدام بنا تما _50
  اپرا خانه سیدنی )4  برج ایفل) 3  کالیزیوم) 2  کاخ کریستال باالس) 1
  

  1عکاسی 
  ؟ نام نهد کدامیک از اشخاص زیر توانست تصویر منفی از موضوع تهیه نماید و روش خود را کالوتیپ _51

  ریچارد مدوکس) 4                    نیسفور نییپس) 3فاکس تالبوت             ) 2  لوئی دگر) 1
  

  .در کدام لنز فاصله کانونی لنز به اندازه قطر فیلم می باشد  _52
  زوم) 4    نرمال)  3  تله فتو         ) 2  واید انقل) 1
  

  .به تعداد پیکسل های موجود در حسگر دروس گفته می شود  _53
  3و  1مورد ) 4  رزولیشن) 3    فرمت) 2  قدرت تفکیک ) 1
  

  .حساسیت کیفیت تصویر کاهش می یابد  با کدام _54
  حساسیت زیاد) 4    حساسیت متوسط) 3    حساسیت کم) 2  حساسیت خیلی کم) 1
  

  .کدام گزینه برای منابع نور نامشخص استفاده می شود _55
  Resolation) د    Flash) ج    WhitBalance) ب    Custom) الف

  
  .لوه می کند ج در کدام حالت تصویر به صورت سیلوئت و دو بعدی _56

  نور شدید و تیز) 4       ضد نور کنتراست شدید ) 3    کنتراست پایین) 2    کنتراست باال) 1
  

1اگر با یک سرعت برابر مثالً  _57
60

  .از یک دوچرخه سوار عکسی تهیه کنیم بیشترین کشیدگی مربوط به کدام لنز می باشد  

  ماکرو) 4    واید) 3    قله) 2    نرمال) 1
  

  .کارت خاکستری چند درصد از نور تابیده را بازتاب می دهد  _58
1 (18%    2 (28%    3 (80%    4 (88%  
  

  .متری عکسی تهیه نماییم کدام دیافراگم را انتخاب می نمائیم  3است بخواهیم از فاصله  24اگر با فالشی که عدد راهنمای آن  _59
1 (16f     2 (8f    3 (5 6f −  4 (4f  
  

  .با کدام فیلتر می توان به مقدار زیاد انعکاس های مزاحم را  از بین برد  _60
  غلظت خنثی) 4  پوالریزه) 3  نور آسمان) 2    فیلتر ماوراء بنفش) 1
 

 



  دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای و کشاورزی مرحله استانییازدهمین 
 

  علم مناظر ومرایا
  رسم فنی چه کسی بود و تئوری خود را در کجا ارائه نمود؟پایه گذار  -61
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  .ترکیب بندی کردهرنگ های گرم و سرد را در کل اثر بطور یکنواخت )4  
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  آزمون عملی طراحی

  .....) ، چنار و افرا( یک یا دو درخت تنومند : با ترکیب عناصری مانند 
  یک تنه قطع شده ی درخت به شکل افتان یا ایستا                                            

  بوته های علف                                            
  یک یا دو لکه ابر در آسمان                                           

  .طراحی کنید منظره ای را  تاثیر نور وتوجه به پرسپکتیو جوی و
  شاسی طراحی – A3کاغذ   –) مغزی پهن بدون پوشش چوبی(گرافیت های طراحی و  مداد :ابزار

  :به نکات زیر توجه نمایند احی در انجام طرّهنر جویان عزیز 
  ترکیب بندی و کادر بندی با توجه به موضوع -1                                                                          

  تناسب -2                                                                          
 سایه روشن وعمق نمایی  -3                                                                          

  
 

  
  



  
  طرّاحی:نام درس 

  
  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

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

   1 شاسّی طرّاحی و گیره 1
   A3 1کاغذ 2
   2  برای اتود A4کاغذ  3
   4-2 مداد های طرّاحی 4
   1 گرافیت 5
   1 پاک کن خمیری 6
   1 مداد معمولی 
     
     
     
     

  
 : توضیحات ضروری 



  
  طرّاحی :نام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

    میز 1
    چهارپایه مناسب پشتی دار 2
    شاسّی طرّاحی 3
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  
  

 .میز و چهارپایه به تعداد نفرات و شاسّی هر نفر یک عدد در نظر گرفته شود: توضیحات ضروری 
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  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

  ترکیب بندی و تناسب
3  

  
                

  2  انتخاب کادر مناسب
  

                

موفّقیّت در اجرای 
  5  تکنیک

  
                

به  سایه روشن و توجّه
  5  زاویه تابش نور

  
                

توجّه به پرسپکتیو 
  5  جوّی و عمق نمایی

  
                

  20  جمع
  

                

  
 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

خواهشمند است قبل ازشروع آزمون عملی ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید  طرّاحیدرس 

  .اجرای آزمون کامالً ذهنی است  – 1
صورت نیاز از گرافیت استفاده کرده طرّاحی و در و با مداد   A3هنرجویان الزاماً روی کاغذ سفید   – 2

  .طرّاحی کنند
 



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
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  .سه نمای شکل زیر را ترسیم کنید  ـ 1 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  .پرسپکتیو شکل زیر را همراه با ارتفاع قسمتهای مشخص شده ترسیم نماییدـ  2

    



  
  ............علم مناظر و مرایا:....نام درس 

  
  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

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

  ــــــــــــ برگA4 2کاغذ 1
  در صورت نیاز هنرجو ـــ مداد 2
  در صورت نیاز هنرجو  ـــ پاک کن و تراش 3
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  : توضیحات ضروری 

  
 .، مداد ، پاک کن و تراش در اختیار هنرجویان قرار گیرد  A4در صورت نیاز کاغذ 

 



  
  ..............علم مناظر ومرایا... :................نام درس 

 
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف
  ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  
  

 : توضیحات ضروری 
  

 .دستگاه و ابزار خاصی مورد نیاز نیست 
 
 



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  علم مناظر ومرایا :کارگاه                                       نقاشی:    رشته 

  
 عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب          
  بارم

  

           

ترسیم کامل نمای روبرو به
                   رهنم3  عالوه خطوط پنهان

 ترسیم کامل نمای سر

                   نمره3  

ترسیم کامل نمای جانبی به
                   نمره3  عالوه خطوط پنهان

                   نمرهA    2محل دقیق نقطه

                   نمرهs.p  1 محل 

                   نمرهD  1 فاصله 

                   نمرهH    1فاصله 

 پرسپکتیو هر قسمت
                   نمره 3  

                   نمره 3  ارتفاع هر قسمت

                     

                     

                   نمره20  جمع

  
 یس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام 2خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام 1خانوادگی آزمونگر نام و نام



   نقاشی رشته .علم مناظر و مرایا ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی  بقات علمی عملی هنرستان های فنی ووره مساددهمین یاز

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

1  
  

  
  

  
  
 
 
 
 
  
2  

  
  
  

  ترسیم کامل سه نما
  )نمره  5/0هر خط پنهان (ن به عالوه خطوط پنها ترسیم کامل نمای روبرو
 ترسیم کامل نمای سر

    )نمره  5/0هر خط پنهان (به عالوه خطوط پنهان ترسیم کامل نمای جانبی
                               
  نمای روبرونمای          نمننمنننننممی                                         نمای جانبی

  
  
 

  نمای سر                                                                                               
  

  
  

ترسیم کامل شکل با ارتفاع                                       
  نمره A  2محل دقیق نقطه

  نمرهs.p 1 محل 
  نمرهD 1 فاصله 
 نمرهH  1فاصله 

  نمره 1ت پرسپکتیو هر قسم
  نمره 1ارتفاع هر قسمت 

  
  

  

9  
3  
3  
3  

  
  
  
 
 

 
 
 
11 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 



   نقاشی رشته .علم مناظر و مرایا ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی  بقات علمی عملی هنرستان های فنی ووره مساددهمین یاز

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

1  
  

  
  

  
  
 
 
 
 
  
2  

  
  
  

  ترسیم کامل سه نما
  )نمره  5/0هر خط پنهان (ن به عالوه خطوط پنها ترسیم کامل نمای روبرو
 ترسیم کامل نمای سر

    )نمره  5/0هر خط پنهان (به عالوه خطوط پنهان ترسیم کامل نمای جانبی
                               
  نمای روبرونمای          نمننمنننننممی                                         نمای جانبی

  
  
 

  نمای سر                                                                                               
  

  
  

ترسیم کامل شکل با ارتفاع                                       
  نمره A  2محل دقیق نقطه

  نمرهs.p 1 محل 
  نمرهD 1 فاصله 
 نمرهH  1فاصله 

  نمره 1ت پرسپکتیو هر قسم
  نمره 1ارتفاع هر قسمت 

  
  

  

9  
3  
3  
3  

  
  
  
 
 

 
 
 
11 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

عملی خواهشمند است قبل ازشروع آزمون ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید ...... ....علم مناظرومرایا .........درس 

  در اختیار قرار دادن وسایل عملی مورد نیاز به هنرجویان – 1
  توجه به زمان مشخص شده – 2
  توجه به بارم مربوط به هر قسمت برای تصحیح سواالت عملی – 3
4 –   
5 –   
 



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 

  1390اسفند  
  
  
  
  
  
  

  نقاشی :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه  210  :  مدت آزمون عملی                                            21/12/1390  : تاریخ برگزاری 
  

  نمره   40       :جمع بارم                                                                1  : تعداد سئوال 
  
  
  
  

  : 1کار عملی شماره 
 رنگ در نقاشیکارگاه                                



 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
    سؤال عملی کارگاه رنگ در نقاشی

    
  

بوسیله گواش              یک طبیعت بی جان را که توسط آزمونگران  یا داوران با نور پردازی مناسب چیده شده است را 
،طوری اجرا   گرم رنگهای سرد وو با کلیه   تفکیک سطوح رنگیسانتیمتر  ،به شیوه  35×    25بعاد و در ا 

  . را نمایش دهدعمق و  حجم،  تعادلنمایید که 
به گفتنی است در این اثر نمایش حجم و عمق  و تعادل رنگی بوسیله رنگهای سرد و گرم وکلیه ترکیبات آنها 

  .اضافه سیاه و سفید نمایش دادمی شود
  .دقیقه ترتیب داده شود 210توجه داشته باشید که مدل چیده شده متناسب با  زمان  



  
  کارگاه رنگ در نقاشی:نام درس 

  
  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

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

  مارک پنتل یا ساکورا  هر نفر یک جعبه  گواش با مارک پنتل  1
به  8و5و3شماره های   قلم موی گواش  2

  ازای هرنفر یک سری
ترجیحاً رهاورد یا آرین دسته 

  چوبی با موی نایلون
  ارل ِترجیحاً اِ  هر نفر یک برگ  مقوای گواش  3
  =  هر نفر یکی  پالت گواش  4
  =  هر نفر دو عدد  لیوان آب یک بار مصرف  5
برای هر کالس یک جعبه  پارچه تنظیف یا دستمال کاغذی  6

  برگی 300
=  

  =  هرکالس یک عدد  کاتربزرگ  7
  =  عدد 2هرکالس   چسب کاغذی  8
  =  =  مدل طبیعت بی جان  9
در صورت لزوم چراغ مطالعه   10

بازو داربرای نورپردازی بهتر 
  موضوع

  =  عدد 1
  

  35×25یا باال تر از  a3سایز   به ازای هر نفر یک عدد  تخته شاسی بدون گیره  11
  

 : توضیحات ضروری 



  
  کارگاه رنگ در نقاشی:.نام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

  با سینی تمیز و صاف  به تعداد شرکت کننده ها میز کارگاهی  1
به طوری که شرکت کنندگان  1 کارگاه بزرگ و نور گیر 2

  .ندبتوانند گرد مدل بچرخ
صندلی متناسب با میز های 3

  کارگاهی
با بلندی  -پایه دان–دارای پشتی  به تعداد شرکت کنندگان

  متناسب میزهای موجود در کارگاه
عدد برای آب تمیز و2 لیتری5مخزن آب  4

  تخلیه آبِ رنگی
  سطل یا کلمن

  A3یا 35×25 به تعداد هنر جویان تخته شاسی 5
      
      
      
      
      
      

  
  
  

 : توضیحات ضروری 



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  رنگ در نقاشی )یک( :کارگاه                                      نقاشی:     رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    5 نمایش عمق بوسیله ترکیب با سرد

                    5  ایش نزدیک بوسیله ترکیب با گرمنم

                    5  نمایش سایه بوسیله ترکیب با سرد

                    5  نمایش نور بوسیله ترکیب باگرم وسفید
نمایش نیم سایه ها با رنگهای نسبتاًگرم

    5  وخالص
                

                    4  تعادل در ترکیب بندی ساختاری

                    4  تعادل در ترکیب بندی رنگی
سایه وسایه ،نیم(تفکیک سطوح رنگی

    5  )تقسیمات فرعی هر یک
                

                    2  نحوه ارائه اثر

                      

                      

                    40  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر نام و نام           و امضاء               ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

است قبل ازشروع آزمون عملی  خواهشمند‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید     کارگاه رنگ در نقاشیدرس   

  .مدل توسط آزمونگر یا داور چیده شود – 1
  .ر نظر گرفته شده باشدمتناسب با زمان د)مدل(وزن و حجم کار  – 2
همان حجم نمایی است که به اهداف  4و  3در بخش بارم بندی سؤالها نمایش نور و سایه بند   – 3

  .خورد تری تقسیم شده
همان عمق نمایی رنگی است که به   2و  1در بخش بارم بندی سؤالها نمایش دور و نزدیک بند  – 4

  .اهداف خور تری تقسیم شده
  .منظور تقسیمات کادر و محل استقرار عناصر ترکیب بندی است 6بند  – 5


