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  نامند؟ را اصطالحاً چه مي» گاو بالدار «هاي آشوريدر نقش برجسته  -101

   گريفين )4   شيردال )3   الماسو )2    هارپي )1  
  گذاشت؟ خورده داخل سنگ باقي ميهاي خود را به صورت تيشهآنژ تنديسكدام هنرمند با الهام از كارهاي نيمه تمام ميكل  -102

   مور )4   رودن )3   بوچيوني )2    برنيني )1  
  وجه بارز كدام كاخ ساساني است؟ » هورنو«شاده موسوم به گنبد سرگ  -103

   فيروزآباد )4   سروستان )3   بيشاپور )2  قلعه دختر ) 1  
  ؟ باشندنمياستوپاهاي هندي حائز كدام ويژگي   -104

   عدم حضور تنديس بودا، حضور نمادين او با تخت خالي)1  
  ث آميخته با فضاي گياهيهاي مذكر و مؤن انبوهي از نقوش برجسته رب النوع)2   

  . كردهاي پيچيده مبدل ميها مملو از تنديس خدايان بود كه آن را به تنديس نماي خارجي آن)3  
  .  به مرور زمان در ابعاد بزرگتر ساخته شدند و به عنوان سبك خاص معماري بودايي مورد توجه قرار گرفتند)4  
  ؟ باشدنميرو يك ويژگي بصري تصوير روبهكدام  -105

  ها به منظور ايجاد حس هيجان   تضاد در فرم پيكره)1
  وار تصوير و قرار گرفتن مسيح در مركز آن بندي مثلث تركيب)2   

   تاريك كردن پيش زمينه براي مشخص كردن بيشتر حس پيكرها )3  
  كشيدن پيكرها به صورت آرماني و جهت نگاه آنها به مركز تصوير  به تصوير)4  

  

  

  

  

  هاي دوران غارنشيني به كارگرفته شده است؟ ي اجرا در نقاشيدام شيوهك  -106

  .ها به جداسازي نقوش از زمينه تيره غار منجر شده استاستفاده از خاكستري) 1  
  . براي نشان دادن كامل روايت، از تمامي سقف و ديوارهاي غار بهره گرفته شده است)2  
  .تري پيدا كرده استي غنيآميزي و سايه روشن جلوه رنگكاري روي بدن حيوانات، به كمك كنده)3  
  . هاي تيز آنها براي ايجاد تصوير استفاده شده است از سطوح نامنظم طبيعي، و لبه)4  
  شد؟ هاي آشوري براي تجسم عمق صحنه از چه روشي استفاده ميدر نقش برجسته  -107

  .شدسمان به صورت نوار پهني بر باالي سرش ديده ميگرفت و آبندي قرار مي پيكر شاه در مركز تركيب)1  
  . تر ديده شودگرفتند تا صحنه وسيع رويدادهاي فرعي در پيش زمينه قرار مي)2   

  . شدند زمين به طور قائم و پيكرها و اشياء در وضع طبيعي نشان داده مي)3  
  .شدندي وسيع بازنمايي مي رويدادهاي اصلي در پس زمينه)4  
  است؟ » مصطبه«يك بيانگر ويژگي معماري دامك  -108

  . شودتر ميدار تشكيل شده و ابعاد آن به سمت باال كوچك معبد آجري بزرگي كه از هفت طبقه شيب)1  
  . شد ساختمان چهارگوش از آجر يا سنگ با ديوارهاي پرشيب كه بر روي مقابر زيرزميني ساخته مي)2   

  . دار در آن وجود داشتشد و تاالرهاي ستوننگي تراشيده ميپيكري كه از كوه س بناي غول)3  
  . شد و داراي تزيينات ديواري فراوان بودهاي سنگي كه در دهليز معابد ساخته مي مقبره)4  
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  ي تاريخي به دست آمده است؟ رو از كدام گنجينه اثر روبه  -109

   زيويه )1  
   جيحون  )2  
   مارليك )3  
   لرستان  )4  

  
  
  

  يك از مشخصات ساختاري نگارگري مغولي هند است؟ كدام  -110

  زمينه  بزرگ كشيدن سر و تخت بودن پس)2    مايه هاي پرهاي خطي و رنگ به كار بردن طراحي)1  
  ها گيري فرم پيكره به كار بردن خطوط رنگي مزين براي شكل)4  ها به همراه خطوط نرم و دوار  استفاده از تك پيكره)3  

  معرف كدام است؟  » تيار«  -111

  نمدين پادشاهان هخامنشي اي كوتاه  كاله حلقه)2    كاله پوستي سواره نظام و جنگجويان هخامنشي )1  
  ي ماد  كاله نمدين به شكل تاج مخروطي بلند دوره)4  ي ماد اي شكل، نوك تيز و بلند دوره كاله چرمي، كيسه)3  
  ي ساساني با كدام مصالح ساخته شده است؟ ديوارهاي كاخ فيروزآباد دوره  -112

  . دانهاي آهكي تيره صيقل داده شده كه به هم متصل شده سنگ)1  
  .انددار را به كمك مالت ساروج به هم متصل ساخته سنگ و آجر فرم)2   

  . اندهاي ناصاف به كمك مالت به هم متصل شده و روي آن را سفيدكاري نموده سنگ)3  
  .انددار بر روي هم چيده شده آجرهاي مستطيل شكل كه به صورت فرم)4  
  باشد؟ تان ميهاي يونان باسكدام عبارت مصداق سفالينه  -113

  . ي سرخگون در مقايسه با شيوه سياهگون از نرمي و سياليت كمتري بهره برده است نقوش شيوه)1  
  . نمايدهاي سياهگون درخشش زمينه سياه توجه بيننده را به خود جلب مي در سفالينه)2  
  . وردي سياهگون امكان جزئيات بيشتر براي شبيه بودن به واقعيت را فراهم آ شيوه)3  
  .  وجود آمدي هم رنگ خاك رس به تيرگي ظروف سياهگون با استفاده از خاك نرم دانه)4  
  باشد؟ هاي رومي ميهاي اصلي طاق نصرتيك از ويژگيكدام  -114

  هاي عظيم ساختماني سازي رويدادهاي واقعي با شكل نمايش جاودانه)1  
  هاي مربوط به آنان تانها و داس برجسته نمايي قدرت خدايان و حماسه)2  
  هاي اساطيري و موضوعات بر گرفته از يونان باستان  نمايش داستان)3  
  هاي تصويرسازي گوناگون   به تصوير كشيدن عظمت و قدرت اشراف و درباريان به شيوه)4  
  شود؟ هاي بيزانسي محسوب ميهاي اصلي موزائيكيك از ويژگيكدام  -115

  ، تزيين و وفاداري به طبيعتكاري عالقه به ريزه)1  
  هاي دو بعديهاي درخشان، شكلهاي كوچك الوان، رنگ سنگ)2  
  هاي تيره و روشن رنگين هاي طبيعي به كمك موزائيك شكستن فرم)3  
  هاي درخشان  اهميت به انسان و طبيعت، كاربست خطوط حلزوني و رنگ)4  
  ز به سرعت باال دارد؟  استفاده از كدام لنز براي تثبيت تصوير نيا  -116

   تله )4  آي  فيش)3   وايد )2   ماكرو )1  
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  به كدام مورد بيشتر توجه كرده است؟ » د برادران هوراسسوگن«لويي داويد در تابلو ژاك  -117

  .گيري از كنتراست نوري دوران گوتيك، حس پيروزي را بيشتر القاء كرده است با بهره)1  
  . گرايي روم باستان توانسته است جزئيات را با دقت به كار ببندد با تأثير از طبيعت)2  
  .وران روكوكو استفاده كرده استبندي آزاد دهاي متنوع و تركيب از رنگ)3  
  بندي محكم هندسي و محاسبات رياضي دقيق  تركيب)4  

   است؟ نشدهي اصفهاني ساخته كدام بنا به شيوه  -118

   ارگ عليشاه ـ تبريز )2     كاله فرنگي ـ شيراز )1  
  خان ـ كرمان  مجموعه گنجعلي)4     خلوت كريمخاني ـ تهران )3  
  گرفت؟ يك صورت ميهاي اوليه هجري غالباً با استفاده از كدامقرن تزئين ظروف سفالي   -119

   تركيب نقوش انساني و خوشنويسي)2     نقوش انساني )1  
   تركيب نقوش هندسي و جانوري  )4     خوشنويسي )3   
  سازي است؟ در مجسمه» امبرتو بوتچوني«كدام عبارت معرف سبك خاص   -120

  . گرفتنداي به خود مي متحرك بودند و در هر لحظه شكل تازههاي او عناصر و اعضاي مجسمه)1  
  . گرايي و زبان كوبيسم براي بيان حركت و زمان استفاده كرد از ويژگي حجم)2  
  .  از نيروي وهم و خيال در طراحي احجام استفاده نمود)3  
  . ها را در قالب كالسيك و با اصالت نمايش داد شكل)4  
  كند؟ نسبت به هنر را توصيف مي» گوگن «كدام گزينه نگرش  -121

   ارجحيت واكنش حس بر عقل و تأكيد بر تخيل هنرمند در ساخت اثر )1  
   تمركز بر طرح و ساختار منسجم شكل و رنگ براي ايجاد پرسپكتيو )2  
   اهميت مشاهده و توصيف هنرمند در خلق اثر و نمايش دنياي واقعي  )3  
  هاي درخشانايش احساسات تند و شديد به كمك رنگگرايي و نم تأكيد بر عقل)4  
  ؟ نداردي انواع صحنه تئاتر مصداق كدام عبارت درباره  -122

  . شودتري استفاده ميآميز و بزرگ در صحنه هاللي نسبت به ميداني از دكورهاي اغراق)1  
  . گيرندي در صحنه آزاد برعكس قاب عكسي تماشاچيان قدري باالتر از بازيگران قرار م)2  
  .  در صحنه قاب عكسي، به علت نزديكي تماشاگر به صحنه بايد در جزئيات صحنه و گريم دقت شود)3  
  . ها نفوذ كنندتوانند به داخل آن در صحنه استوديويي، بازيگران به تماشاچيان بسيار نزديك هستند و مي)4  
  چيست؟  باشد و مضمون آن يك از مستندهاي خسرو سينايي ميكدام  -123

  . ، در آن به معرفي مسجد امام اصفهان پرداخته شده است»پرستش «)1  
  . ، اين شهر به روايت يك راننده تاكسي معرفي شده است»تهران كهنه و نو «)2  

  . ، مناسبات اداري در آن به تمسخر گرفته شده است»اون شب كه بارون اومد «)3   
  .  حفاري به نمايش كشيده شده استي به نفت رسيدن يك چاه، قصه»يك آتش «)4  
  از كدام مورد در ساخت آثارشان بهره بردند؟ » سقاخانه«هنرمندان مكتب   -124

  هاي ايراني مايههاي مدرنيسم و پايبندي به اصول نقش ناديده انگاشتن ديدگاه)1  
  هاي هنري ايران  تلفيق عناصر بصري مدرن با نگارگري ايراني جهت حفظ سنت)2  
  گرايانه آن  هاي باستاني و بازنمايي واقعمايهجستجو در نقش )3  
  ي خام ي شروع و مادههاي سنتي هنر ايران به عنوان نقطه فرم)4  
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  ؟ نداردي ساز قانون مصداق كدام عبارت درباره  -125

  . هاي كمي و كيفي از جمله تكيه و پاساژ در اين ساز قابل اجرا هستند انواع حالت)1  
  . گردان اجراي تمام فواصل موسيقي ملي با اين ساز ممكن نيست به علت وجود پرده)2  
  . شودداشتن زمان كامل صدا استفاده ميايراني از مضراب ريز براي نگه در روش قانون نوازي )3  
  . پذير استهاي مختلف امكانتنها با يك دست به صورت» ريز« در اين ساز اجراي مضراب )4  
  كند؟ هاي اصلي خط رقاع را بيان ميكدام گزينه، يكي از ويژگي  -126

  ب و تزيين به شكل ويژه و پركاربرد  اعرا)2   رعايت فواصل حروف به شكل نامنظم )1  
   تداخل و تو در تو نوشتن حروف )4   به كارگيري حروف منسجم و كم ارتفاع )3  
  به چه شكل است؟ » گره كشي«كاشي  -127

  .شوندساخته مي) جدا و درهم( از مصالحي مانند آجر و كاشي )1  
  .دهندي بزرگي را تشكيل ميرار گرفته و قطعههاي مختلف كنار هم قهاي منظم كاشي با نقوش و رنگ قطعه)2  
  .دهندهاي مختلف هندسي كه در كنار هم قرار گرفته و نقش واحدي را تشكيل ميهايي با طرح و نقش كاشي)3  

  .شوندشود و پس از پخت روي ديوار نصب ميآميزي ميهاي هم اندازه كه در كنار هم قرار گرفته، نقش روي آنها رنگ خشت)4   
  شوند؟ ي كدام نقش و شيوه بافت بيشتر شناخته ميهاي بيجار، معموالً به واسطهامروزه قالي  -128

   ماهي افشار ـ فشرده و مقاوم )2   ماهي درهم ـ يك پوده و كلفت )1  
  بافي گره گل و بلبل ـ بي)4   بته قبادخاني ـ گره نامتقارن   )3   

  آيند؟ ي هنر كدام تپه باستاني به شمار ميخصه، شا»كبوتري«هاي موسوم به سفالينه  -129

   مليان )4   هليان )3   خوروين  )2   گيان  )1  
  تر است؟ هاي چاپي، مركز تصوير تيرهچرا در بعضي از عكس  -130

  . شودتر شدن تصوير مي نوردهي كم به كاغذ باعث تيره)1  
  .  المپ آگرانديسور به هنگام نوردهي دچار لرزش شده است)2  
  . آورداي را به وجود مي زمان ظهور بيشتر از سه دقيقه و زمان ثبوت كم چنين مسئله)3  
  . كند ديافراگم كامالً باز و لنزهاي غير مرغوب چنين اشكالي را ايجاد مي)4  
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في در تبديل كسر متعار  -131
37
  ، به عدد اعشاري، رقم بيست و پنجم بعد از مميز، كدام است؟ 5

  1( 1   2( 2    3( 3     4( 4    
 دهد، تا پايان هر ماه نصف موجودي صندوق را ريال، در صندوقي كه روز اول خالي بوده قرار ميAشخصي در اول هر ماه مبلغ ثابت   -132

   است؟ Aدر روز آخر ماه ششم موجودي صندوق چند برابر . كندخرج مي

  1( 
32
31  2( 

64
63  3( 

64
65    4( 

32
33  

 نفر غير هنرمند باشند، آنگاه چند نفر هنرمند در ايـن            7ن حداكثر    نفري آنا  9 نفر شركت دارند، اگر در هر گروه         54در يك همايش      -133

  همايش شركت دارند؟ 
  1( 45   2( 46    3( 47     4( 48    
كنند، اگر هر دو فواره باز شوند، اين حـوض   ساعت پر مي8 ساعت و 12حوضي داراي دو فواره است، هر كدام به تنهايي حوض را در             -134

  شود؟ ند دقيقه پر مي ساعت و چ4در مدت زمان 
  1( o4   2( 45    3( 48     4( 54    
   روز با ضريب دسـتمزد  21 و 12 و  5براي ترميم يك اثر باستاني، يك هنرمند و يك استادكار ماهر و يك استادكار مبتدي، به ترتيب                    -135

  اند، سهم استادكار ماهر چند درصد دستمزد كل آنها است؟  كار كرده1 و 2 و 3
  1( 36   2( o4  3( 42     4( 48    
  باشد، رقم صدگان اين عدد، كدام است؟  مي475 برابر خودش مختوم به 24ي از تفاضل عدد  -136

  1( 3   2( 4    3( 5     4( 6    
  شود؟ اي، چند رقم نوشته مي صفحه425گذاري صفحات يك كتاب براي شماره  -137

  1( 1152   2( 1155    3( 1164     4( 1167    
  كدام است؟ ، 7پذير بر مجموع تمام اعداد دو رقمي بخش  -138

  1( 686   2( 693   3( 714     4( 728    

A...اگر   -139
/
296296296o==== باشد آنگاه عدد )

A
( 31

  ، كدام است؟ −−−−

  1( 
8
1  2( 

8
3   3( 

8
5    4( 

4
3   

صد از پانزده در  -140
9
 عددي از 4

6
  اين عدد كدام است؟ . تر است واحد كم28 بيست و چهار درصد آن عدد، 5

  1( o18   2( o21    3( o22     4( o24   

  محل انجام محاسبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1 2

3

4

6

5

1 2
3 4
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  ي سفيد است؟ ي سياه شده چند درصد مساحت ناحيهمساحت ناحيه. ز مركز ثقل مثلث، دو خط موازي اضالع مثلث رسم شده استا  -141
  1( 512

/
  

  2( 15  
  3( 16  
  4( 517

/
   

نسبت مـساحت ايـن دو جـزء كـدام     . كند درجه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث را به دو جزء تقسيم ميo3ه  الزاويه با زاوي  در مثلث قائم    -142

  است؟ 

  1( 
4
1  2( 

8
3   3( 

3
1    4( 

5
2   

 از دو ضـلع ديگـر ايـن    Mي مجموع فواصل نقطـه .  بر روي ضلع بزرگتر قرار داردMي  واحد، نقطه5 و 5  و6در مثلثي به اضالع      -143

  مثلث، كدام است؟ 
  1( 4   2( 24

/
   3( 54

/
    4( 84

/
   

 و از دومي 4ها از اولي كه قطر دايرهشود، به طورياي بريده ميهاي دايره واحد، مساحت12 و 8عه مقواي مستطيلي به ابعاد  از سه قط    -144

   باشد، ضايعات در كدام حالت بيشتر است؟ 1 و از سومي 2
    يكسان )4     سومي )3   دومي )2   اولي )1  
  ه  واحد، فقط با تـا كـردن شـش وجهـي سـاخت             3 و   1 درجه و طول اضالع      o6ي  از يك قطعه مقوا به شكل متوازي االضالع با زاويه           -145

  دهند؟ ها يك يال، تشكيل ميكدام قطعه خط. شودمي
  1( 31,  
  2( 21,   
  3( 41,  
  4( 56,   
  است؟ خط يك يال مكعب  بر روي كدام پاره1خط پاره. رو، گسترده يك مكعب بر روي صفحه استشكل روبه  -146

  1( 2   
  2( 3    
  3( 4   
  4( 5    
ايـم، حجـم    واحـد از آن قطـع داده       5اي موازي قاعده و به فاصله        واحد را با صفحه    4ي   و شعاع قاعده   8مخروط قائم دوار به ارتفاع        -147

  مخروط باالي صفحه قاطع، كدام است؟ 

  1( π

8
9  2( π

2
3  3( π

4
9    4( π

2
5  

  محل انجام محاسبه
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   درجه، كدام است؟ o6ي گذرا بر مركز كره با زاويهي  واحد، توسط دو صفحه3اي به شعاع سطح كل يك قاچ جدا شده از كره  -148
  1( πo1  2( π12   3( π14    4( π15  

  

  رو، حداكثر چند شكل يكسان در كنار هم قرار دارند؟ در شكل روبه  -149
  1( 6   
  2( 7   
  3( 8  
  4( 9    
قطعـات،  هاي حاده چوبي را حداقل با چند برش به قطعاتي تقسيم كنيم، تا از كنار هم گذاشتن ايـن                    يك منشور قائم مثلثي با زاويه       -150

  مكعب مستطيل حاصل شود؟ 
    نشدني )4     3 )3    2 )2   1 )1  
  رو، از كنار هم قرار دادن چند قطعه مساوي هم، تشكيل شده است؟ شكل روبه  -151

  1( 45   
  2( 46   
  3( 47   
  4( 48    

  

   رسـم كـرد كـه    Pي تـوان داخـل صـفحه    چنـد خـط مـي   P واقع در صـفحه  Aي اند، از نقطه   عمود برهم  P  ،Q يدو صفحه   -152

   درجه قطع كند؟ o3ي  را با زاويهQي صفحه

    نشدني )4     بيشمار )3   2 )2  1 )1  
  رو، از چند قسمت مجزا تشكيل شده است؟ ي روبهشكل بهم تابيده  -153

  1( 1   
  2( 2    
  3( 3   
  4( 4    
  متمايز موجود است؟  چند مستطيل رو،روبهر شكل د  -154

  1( 13     2( 14    
  3( 15     4( 16    

  محل انجام محاسبه
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  رو، از نظر تقارن كدام وضعيت را دارد؟  شكل روبه  -155
   مركز تقارن )1  
  فاقد تقارن  )2  
   دو محور تقارن )3  
    دو محور تقارن ـ مركز تقارن )4  

  

  

  دليل اين امر چيست؟ . شودهاي باالتر، ديرتر آب پز مي ارتفاعمرغ درگويند كه تخمكوهنوردان مي  -156

  ي جوش آب پايين آمدن نقطه)2    ي جوش آب  باالرفتن نقطه)1  
   پايين بودن دماي شعله به دليل كمبود اكسيژن )4  مرغ ي تخم پايين بودن دماي اوليه)3  
  معادل با كدام است؟ » ولت آمپر«  -157

   ژول بر ثانيه  )4   وات ثانيه )3   نيوتون )2   كولن )1  
5 متر را در مدت o15متحركي با سرعت ثابت، مسافت  -158

/
o  دقيقه پيموده است، سرعت اين متحرك چند كيلومتر بر ساعت است؟   

  1( 18   2( 25   3( 36   4( o5   
  نوع آينه و نوع تصوير كدام است؟ . شودتصوير يك پنگوئن در آينه ديده ميرو در شكل روبه  -159

   مقعر ـ مجازي )1  
   محدب ـ مجازي )2  
   مقعر ـ حقيقي )3  
   محدب ـ حقيقي )4  

  

  

 از kgooo1سرعت اتومبيلي به جرم   -160
s

m
o2 به 

s

m
o1يابد؟ انرژي جنبشي اتومبيل چند كيلوژول كاهش ميرسد،  مي  

  1( 15   2( o5   3( o15  4( ooo5  

  محل انجام محاسبه
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   مربع باشد، سطح هاشورخورده كدام است؟ ABCD و o1====OHاگر   -161
  1 (37   2 (47   
  3 (57   4 (67   

  
 

MAABاگر . باشد مي272 برابر ABCDسطح مستطيل   -162 ====

3
1

   كدام است؟ MCD باشد، سطح تقريبي 

  1 (o5   
  2 (52   
  3 (54   
  4 (56   
   چيست؟ ABي ها برابرند، اندازهي مستطيلهمه  -163

  1 (o/5  
  2( 15/  
  3 (25/  
  4 (35/  
  در شكل مساحت سطح هاشورخورده، كدام است؟   -164

  1 ()(R π−232  

  2 ()(R π−52  

  3 ()(R π−322  

  4 ()(R π−42  
  باشد؟ ، چند درجه ميAي در شكل زاويه  -165

  1 (48   
  2 (55   
  3 (63   
  4 (65   

  
  

  ي تقاطع در شكل به وجود خواهد آمد؟ حداكثر چند نقطه. شوندرو، با سه خط دلخواه بريده ميسه خط موازي روبه  -166
  1 (8   
  2 (o1  
  3 (12   
  4 (14  

  
  ي شكل به طور دقيق، الزامي است؟ داشتن كدام وسايل براي رسم دوباره  -167

  كش نقاله و خط) 1  
  كش و گونيا خط) 2  
  پرگار و نقاله ) 3  
  كش پرگار و خط) 4  

  
  
  

  ه درست است؟ هاي يك لوزي، يك مربع و يك مستطيل برابرند، كدام گزينمحيط  -168
  . مساحت مستطيل بيشتر است) 2    . مساحت لوزي بيشتر است) 1  
  . مساحت هر سه برابر است) 4    . مساحت مربع بيشتر است) 3  
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  ها بزنيم؟ براي پيدا كردن مركز آن دايره، دو كمان به كدام شعاع. رو مماس كنيمي روبه را بر دو دايره96اي به قطر خواهيم دايرهمي  -169

   58 و 28) 1  
   48 و 78) 2  
   58 و 48) 3  
   48 و 68) 4  

  
  
  

  جود است؟ رو، چند خط قائم مودر شكل روبه  -170
  1 (17   
  2 (18   
  3 (19   
  4 (o2   

  
  

  ، كدام است؟ ABCنماي نيمرخ   -171
  1 (a  
  2 (b  
  3 (c  
  4 (d  

  
 

A)،،(: ، است؟ به شرط آنكه داشته باشيمABخط كدام نقطه متعلق به پاره  -172 B)،،( و 321917 /56326  
  1 ()،،(N // 75191152o    2 ()،،(M

//
251911521  

  3 ()،،(K /// 5192512519 o  4 ()،،(P / 1912521  
 چند P و Mي  دو زاويهجمع. اند درجهo11 و o9 ،o8 به ترتيب برابر با L و K و Nهاي  زاويهMNKLPدر پنج ضلعي محدب   -173

  درجه است؟ 
  1 (o23   

   2 (o24   
  3 (o25   
  4 (o26   

  
  

  اند، كدام گزينه درست است؟  موازيPي تصاوير دو خط بر صفحه  -174
  . آنها در فضا موازي هستند) 2  . اندصفحات مصورشان موازي) 1  
  . صفحات مصورشان بر هم عمودند) 4    . آنها در فضا موازي نيستند) 3  
  . استفاده كند.................. جمله با كدام عبارت كامل خواهد شد؟ يك گلخانه   -175

  تواند فقط از نور مصنوعي يم) 4  حتماً بايد از نور طبيعي ) 3  بايد از نور مصنوعي هم ) 2  بايد از نور طبيعي هم ) 1  
  ي نماي بيروني زيباتر از طرف طراح، كدام پيامد را در پي دارد؟ ارائه  -176

  تر مجوزدريافت سريع) 4  جلب نظر كارفرما ) 3  سرعت پيشروي ساختمان ) 2  جلب رضايت سازنده ) 1  
  رو، چيست؟ ي روبهنام قطعه  -177

  ذغال) 2    بدنه ) 1  
  گيره ) 4    مفتول ) 3   

  شوند؟ مدادها به چند گروه تقسيم مي  -178
  دو گروه از نظر سختي مغز مداد) 2    چهار گروه از نظر رنگ ) 1  
  سه گروه از نظر سختي مغز مداد ) 4    دو گروه از نظر رنگ )3  
  كنند بهتر است تي را در كجاي تخته رسم قرار دهند؟ هنرجوياني كه با دست چپ كار مي  -179

  سمت راست ) 4  سمت چپ ) 3  در پايين ) 2   در باال) 1  
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  يك از نماها درست است؟ روي داده شده، كدامبا توجه به ديد روبه  -180
  
  
  
  
  
  
  

         1(           2(          3(          4(  
  

  

  

                                                             خالقيت تصويري و تجسمي

  آيند؟ نقطه، خط، سطح و آثار رنگي در كدام تكنيك چاپي با حداكثر امكان به وجود مي  -181

   سيلوگرافي )4   آكواتينت )3   ليتوگرافي )2   تيزابي )1  
   بر كدام عامل بصري تأكيد شده است؟ ،روهدر تصوير روب  -182

   ضرب آهنگ )1  
   ساختارشكني )2  
   هاي بنيادي فرم تقابل )3  
   ي وهمي همنشيني فرم و فضا )4  

  

  چگونه بود؟ » ويل برادلي«هاي پوسترهاي طراحي  -183

  ثر از هنر ژاپن و انگليس أ مت)1  
   هنر پوسترسازي فرانسه ازثر أ مت)2  
  و حروف چيني دوران رنسانس » ونوآرت«ي  تصويرسازي به شيوه)3  
  ي معاصر آمريكا هاي ساختارگرايانه و تأثير از معمار استفاده از فرم)4  
  ؟ است كدام حالت گر بيان،روي ديد در تصوير روبهزاويه  -184

   اشخاص توانايي غلبه بر )1  
  بر مخاطبتصوير تأكيد  )2  
  عظمت بخشيدن به فضا و اشخاص )3  
   فضادركيد بر يك قدرت حاكم أ و تتركيب منتشر )4  
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   اقتصادي تأكيد نموده است؟  بر كدام وجه اجتماعي و،روتصويرسازي روبه  -185

   يافتن وجوه مشترك بين طبقات اجتماعي )1  
   همياري در جوانان ي ايجاد انگيزه)2  
    كار و دانش تقابل )3  
   تالقي تحصيل و كار )4  

  
  
  
  

  ؟ باشدنمي مقامي صحيح پرسپكتيودر مورد هدف استفاده از كدام گزينه   -186

   برتري شخصيت مذهبي يا سياسي )2     تأثير بر باورهاي بيننده )1  
   به كمك تغيير اندازه  ايجاد تعادل بصري )4  كردن بيننده هوتبم شيفته و )3  
  ؟ نيست در مورد كاركرد بياني شير در هنر ايران صادق گزينهكدام   -187

   تحول و دگرگوني در هنر ساساني )2  در هنر هخامنشي  اهريمنيي  دفع نيرو)1  
   ين مهر آي نماد اهريمن در معابد )4  در هنر هخامنشي  نشان اقتدار )3  

  
  رو به كدام روش است؟ اجراي تصويرسازي روبه  -188

   كالژ ـ عكاسي )1  
   اسمبالژ ـ كالژ )2  
   ـ اكولين پونسيو )3  
   ـ كالژ مونوپرينت )4  

  
  
  
  
  

  يدي انديشيده است؟ رو چه تمه طراح پوستر روبه،براي ايجاد فضاي مناسب و هيجان در مخاطب  -189

   و بافت حروف  دابل اكسپوز)1  
   كالژ دو تصوير و تايپوگرافي )2  
   و جايگاه مناسب تيتر ي ديد خاص زاويه)3  
   انتخاب تيتر و بافت مناسب و سوپراكسپوژر )4  
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   چيست؟ روروبهبندي اثر هدف هنرمند از تركيب  -190

   مذهبي ايجاد فضاي وهمي و )1  
   به تصوير كشيدن فضاي روحاني مذهب شينتو )2  
   و فضاي عارفانه درونيات وادار كردن انسان به تفكر و هدايت به )3  
  آلود دوره يوآن  بيان روحيه اندوهگين هنرمندان و فضاي ترس)4  
  شود؟ ها بيشترين وجه اشتراك ديده ميدر تركيب كدام نشانه  -191

  ، نت در موسيقي  نما در سينما، صحنه در نمايش)1  
   گام در موسيقي، پي در معماري، رنگ در نقاشي )2  
   سكوت در موسيقي، پاگرد در معماري داخلي، ميدان در معماري شهري )3  
   افكني در سناريونويسي  فرود در موسيقي، گره پاسنگ در معماري داخلي،)4  
  ؟ كردق توان منطبرو ميويژگي صوتي كدام ساز را با خطوط روبه  -192

   سن وكال )1  
   سنتور  )2  
   پيكولو  )3  
  كليسايي  اُرگ )4  
  است؟ » نخست احساس و عاطفه، سپس فهم و درك«كد كدام هنرمند پيام اصلي و مؤ   -193

    مالويچ) 4   والمنك ) 3   گوگن ) 2    كوربه )1  
  شود؟ عنصر زمان در شكل عام آن بيشتر در كدام عامل بصري شناخته مي  -194

   نقطه )4   رنگ )3   سطح )2   خط )1  
  گردد؟ رو، كدام مفهوم بيشتر برداشت مياز تصوير روبه  -195

   تقابل انسان و معماري  )1  
   از خود بيگانه شدن )2  
   تعامل هنر بومي و جهاني )3  
   حمايت از بناهاي تاريخي )4  

  
  
  

  ارد؟ ت دبا تصاوير ديگر مغايراحساس از نظر بيان ير وكدام تص  -196

  

  

  

  

  1(           2(             3(            4(  
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  ي هنري است؟ گر ويژگي كدام دورهرو بيانبندي در تصوير روبهتركيب  -197

   فرمالسيم  )1  
   رئاليسم  )2  
   پست مدرن )3  
   دادائيسم  )4  

  
  
  
  
  
  

  ؟ نيستبيانگر كدام مفهوم رو، روبهتصوير   -198

  پنهاني  زير نظر گرفتن )1  
    خيره شدن)2  
  نگاه كردن از روي نيت )3  
  چشم درويش كردن )4  

  
  
  
  

  ، بيانگر كدام حالت است؟ تر بيشروتصوير روبه  -199

   تالطم  )1  
   حركت )2  
   تقابل  )3  
   تعليق )4  

  
  

  
 

 

 

   بيشتر بيانگر كدام است؟ رو،روبهتصوير   -200

   گرايي سنت )1  
   نظر اتفاق )2  
   محدوديت )3  
   فراموشي )4  
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   است؟ نبودهها به كدام روش مرسوم  عروسكي سنتي ايران حركت دادن عروسكتئاتردر   -201

  .شدندها روي پرده نمايش داده ميهاي عروسك سايه)1  
  . شدندهاي نازك حركت داده ميها با ميله عروسك)2   
  . خوردندها با رشته و نخ تكان مي عروسك)3   

  .شدند ميها با دست تكان دادهعروسك )4  
    شود؟ آور نشان داده ميآور و محتوايي خوفناك و ترسدر كدام نمايش ظاهري خنده  -202

   ساتير ) 4  برلسك ) 3  ابزورد) 2  گروتسك )1  
  پس از شناخت آن حضرت سمبل چيست؟ ) ع(اكبر بر بازوي حضرت عباس  حضرت عليي بوسه،زيهتعدر مراسم   -203

  .   تشنگان استبوسه بر دستي كه سقاي )1  
  )  شهادت. (بيانگر مظلوميت آن حضرت است )2  
  ) قطع شدن بازوي حضرت (.داوري است يك پيش)3  
  اكبر در مقابل مقام واالي آن حضرت تسليم و فروتني حضرت علي)4  
   ؟ باشدنمي ژاپن »نو«يك از خصوصيات نمايش كدام  -204

  احساس حزن و اندوه نمايش ) 2   تأكيد فراوان بر آواز و رقص  )1  
  شاد، سبك و همراه با گفتگو ) 4   جدي و سرشار از اعتقادات مذهبي  )3  
  شود؟ درام فرانسوي محسوب ميو » پيركرني« اوجي در شهرت ينقطه» سيد«ي نامهبه چه دليل نمايش  -205

  . يابدن شدت مي نبرد ميان عقايد كهنه و نو در آ)2   . شود پايان خوش آن به تراژدي نزديك مي)1  
  . شودگرايي در آن مطرح ميهاي عقلبار آرمان براي اولين)4  . هاي غنايي و روايي آن به تراژدي شباهت دارند لحظه)3  
   يك بيانگر خصوصيات شخصيت مكبث اثر شكسپير است؟ كدام  -206

   بيننگر اما دهن مدير، آينده)2  با هوش، زيرك اما عاجز از اتخاذ تصميم )1  
   ضعيف امامت، جاه طلب  بلند ه)4     شجاع، قدرتمند اما حسود )3  
  پردازد؟  به كدام موضوع مي»كرگدن« و »مزدقاتل بي«هاي اوژن يونسكو در نمايشنامه  -207

   ها  آننماييو زندهآميز به اجسام  نگاه اغراق)2   تخيالت يك فرد  اعمال و رفتار انسان در بازنمايي )1  
  »قهرمان« پراهميت نشان دادن مفهوم )4   به طبيعت و دوران كودكي گرايانهواقع  نگاهي)3  
  كند؟ پردازي در تئاتر كابوكي را توصيف ميكدام مورد صحنه  -208

  . آميز در عمق بيشتر از پالن اول صحنه استپردازي اغراق صحنه)1  
  .  سكوي چوبي مربع شكلي وجود دارد كه از سه طرف باز است)2   

  . آرايندبه جاي پوشاندن صحنه آن را ميكه پردازي فراوان  صحنه)3  
  . كند سقف معبدي شكلي وجود دارد كه هماهنگي صحنه را حفظ مي)4  
  گيرد؟ نويسي به كدام منظور صورت ميدر مراحل نوشتن يك فيلمنامه، چكيده  -209

  جهت ارائه ايده به گروه براي بررسي و تأييد آن  )1  
  ي پرداختن به جزئيات تصويري و پرورش موضوع  برا)2  
  . شودها با آنچه در فيلم گفته مي براي منطبق بودن ديالوگ)3  
  هاي مناسب  ديالوگي براي حذف مطالب اضافي و ارائه)4  
  ارند؟  حضوري كوتاه ولي مكرر د...ها در كدام فيلم عناصري چون كاله حصيري ـ اعداد ـ بطري شاغول و چرخ دنده  -210

  لي   كاروان موفقيت ـ مينه)2      ها ـ برانينگ عجيب الخلقه)1  
  هاي شهر ـ چارلي چاپلين  روشنايي)4     ـ فرناندلژه مكانيكي باله )3  

  

  

  



  17  صفحه                                                                  420A                                                           نمايشي       القيت خ

  گري اشتباه است؟ كدام شيوه در بازي  -211

  . به هنگام اجراي نقش به شخصيت نمايش نزديك شود )1  
   . نمايد هنگام اجراي نقش بررسي و آزمايش هاي ذاتي خود را به توانايي)2  
  .  به هنگام بازي، شخصيت اصلي خود را تحت تأثير شخصيت داستان قرار دهد)3  
  .  در تأثيرگذاري بر مخاطب، به حسي بودن عميق اجراي نقش بيش از حد اهميت دهد)4  
  كند؟ استفاده مي»زندگي و ديگر هيچ«بندي مبتكرانه در فيلم به چه دليل كيارستمي از قاب  -212

   تأكيد برحس عالقه به زندگي و حفظ آن )2   انگيز زلزله زدايي از ابعاد وحشت درام)1  
  مخاطب در  ايجاد حس هيجان و ترس ناشي از سردرگمي )4  . كنندهايي كه روايت را دوباره تعريف مي بازسازي صحنه)3  
  شود؟  بيشتر ديده مين مدرنسازافيلمكدام نماها در آثار   -213

  . دادندشدند و شخصيت را يك در ميان نشان مينماهايي كه پشت سرهم تدوين مي )1  
  . يافتند نماهايي بيش از اندازه طوالني كه معموالً به كمك حركات دوربين ادامه مي)2  
  . شد استفاده مي نماهايي كه در آن براي تركيب دو يا چند تصوير ديگر از فيلمبرداري مجدد)3  
  . دادندها و اشياء را مهم نشان ميشد و مناسبات مكاني بين آدم نماهايي كه معموالً از فاصله دور گرفته مي)4  
  ماي دادائيستي است؟ نسي ئاليستي بارهاي سوركدام گزينه بيانگر وجه تمايز فيلم  -214

  .  بودندهاي ثابت و مشخصها مرتب در پي همنشينيرئاليستر سو)1  
  . دادندهاي زيبايي شناختي مرسوم را تحقير كرده و سوژه خود قرار ميها سنترئاليستر سو)2   

  . ها بودندگيري از تحريف واقعيت در پي بهرههائاليستر وابستگي به تصادف، سور به جاي)3  
  . كردندمي را ستايش حماسيي احساسات دهنده بر پايههاي تكانها داستانرئاليستر سو)4  
   صحيح است؟ ،يك در ارتباط با مضمون آثار رسلينيكدام  -215

  .  آثارش خصلتي شاعرانه و لطيف دارند)2   بيان داستاني يعالقگي به شيوهبي )1  
   . شودواقعيت بازسازي ميآثارش  در )4  هاي تئاتر در سينما پردازي و به كارگيري صحنه نظريه)3  
  دوين در سينماي مونتاژ، كدام است؟  اصلي تتمايزوجه   -216

  . هاي مونتاژ معمول بودند و آرام در فيلمتدوين كُ )1  
  . گرفتندهايي زنده و پرتحرك كنار هم قرار مي تعمداً نماها به شيوه)2  
  . كردگيري از داستان هدايت مي تماشاگر را به سرعت به سوي نتيجه)3  
  . كرد كمك ميها ذهني شخصيت به انتقال مفاهيم تدوين تند آن )4  
  . است.............. رو نمايي از فيلم هتصوير روب  -217

  برداري ـ ژيگاورتف مردي با دوربين فيلم )1  
  آنتونيوني مايكل آنجلو ـ سمان ي آگراند)2  
   هشت ثانيه ـ آويلدسن )3  
   محافظ ـ مايك جلسن )4  
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   آن است؟ عنوان مناسب كدام ،ك پوستر فيلم انتخاب شودرو براي طراحي ي روبهتصويرچنانچه   -218

  ح وجسم و ر )1  
   پمپه )2  
   هملت )3  
   فاوست  )4  

  
  

   كند؟ كدام حس را بيشتر بيان ميرو تصوير روبه  -219

  دسيسه )1  
  پناهي  بي)2  
  ترديد و سرخوردگي )3  
   تعقيب و گريز )4  

  
  بندي را انتخاب نموده است؟ دام مفهوم چنين تركيبرو براي بيان كطراح پوستر فيلم روبه  -220

  ثبت لحظات  )1  
   پويايي فيلم  )2  
   بيان سبك اپيزودي فيلم )3  
  نامه  تنوع زواياي ديد در فيلم)4  

  

  

  

  

  

  

                                                                  موسيقيالقيت خ

   اثر كيست؟ به كارگرداني سم پكين پا،» صليب آهنين«موسيقي فيلم   -221

  ي گلداسميت  جر)4   جاني گرين )3   برنارد هرمن )2   ارنست گُلد )1  
  كنيد؟ كدام ساز را براي اجراي آن انتخاب مي) هم زمان(» سل و فا«نويسي كليدهاي ي نتبا مشاهده  -222

  پراتوس قيچك )4  ن  قانو)3   سه تار )2   كمانچه )1  
  مينور چيست؟ » سل ديز«درجه هفتم   -223

   هيچكدام)4   فا ديز  )3    فا دوبل ديز )2    ال دوبل ديز )1  
  ترند؟ كدام گروه از سازها براي اجراي تريو كالسيك مناسب  -224

  ون ، باسكالرينت ، ا ابو)4  ون، ترمبون  فلوت، باس)3  ت، ترمپت ن ابوا، كالري)2   ويلن، ويلن آلتو ـ توبا )1  
  ويلن چيست؟ » سل«پوزيسيون اول روي سيم   -225

   سل، سي، ر، سل )4   ال، دو، مي، ال )3   سل، ال، سي، دو)2   ال، سي، دو، ر )1  
  توان در اركستر مجلسي نوازندگي كرد؟ يك از سازهاي زير ميبا كدام  -226

  ساكسوفون آلتو  )4  آلتو كالرينت  )3   ويلون آلتو )2   فلوت آلتو )1  
  چيست؟ » سل شور«كوك ساز تار براي اجراي   -227

   دو، سل، مي، سي )4   دو، سل، دو، فا )3   دو، سل، ر، ال )2   دو، مي، ر، فا )1  
  روي خط پنجم چيست؟ » سل«زير پنج خط حامل با كليد سل تا » دو ديز«فاصله صداي بين نت   -228

   يازدهم افزوده )4   دوازدهم كاسته  )3  دوازدهم درست  )2  يازدهم كاسته  )1  
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  شود؟ يك از درجات گام مينور تشكيل مي روي كدام»آكورد هفتم كاسته«  -229

   درجه هفتم مينور هارمونيك )2     درجه ششم مينور تئوريك )1  
   درجه هفتم مينور تئوريك )4   درجه ششم مينور هارمونيك )3  
  ي پنجم كاسته داشت؟ هارمون» دو«توان روي نت چگونه مي  -230

  بمل، سل بمل  دو، مي)4  بمل، سل ديز ي دو، م)3  بمل، سل  دو، مي)2   دو، مي، سل )1  
  هاي زير آكورد به شكل پايگي است؟ يك از مجموعهكدام  -231

   دو، مي، سل، دو )4   سل، دو، مي، سل )3   مي، سل، دو، مي )2   ر، فا، سل، دو )1  
  متعلق به كدام دوره است؟ » يگرگورياي«سرودهاي   -232

   باروك )4   رنسانس )3   كالسيك )2   قرون وسطي )1  
  ساز انجام شد؟  زده نيم پرده مساوي در زمان كدام آهنگاعمل تعديل دو  -233

   اسكارالتي )4   اشتاميتس )3   گلوك )2   باخ )1  
  اثر كيست؟ » پاتتيك«سونات پيانو   -234

   شوبرت )4  ز  برليو)3  هون ت ب)2   واگنر )1  
  فوگ چيست؟   -235

   پلي فونيك )4   مونوفونيك )3   پنتاتونيك )2   كُرماتيك )1  
  شود؟ زير پنج خط حامل چه مي» دو«مجموع دو فاصله چهارم افزوده از نت   -236

   هفتم بزرگ)4   هفتم افزوده )3   نهم بزرگ )2   نهم كوچك )1  
   چيست؟ ،ل روي خط پنجم با كليد سل بين دو نت سل روي خط دوم و ربميفاصله  -237

  كدام  هيچ)4   پنجم درست )3   پنجم افزوده )2   پنجم كاسته )1  
  درجات تُنال گام كدامند؟   -238

   سوم، ششم، هفتم )4   سوم، پنجم، هفتم)3   اول، چهارم، پنجم )2   اول، سوم، پنجم )1  
  فواصل كنسونانس كامل كدامند؟   -239

   چهارم، ششم، اكتاو )4   چهارم، پنجم، اكتاو )3   سوم، پنجم، هفتم )2   سوم، چهارم، ششم )1  
  چيست؟ » سل«اي نواي هايست يا ايست   -240

  كُرن  مي)4   الكُرن )3   سل )2   دو )1  

  

                                                                 مواد  واص خ

  شود؟ كاري يا نقاشي روي سفال استفاده مياز تركيب كدام مواد در لعاب  -241

  هاي آلي  لعاب، رنگ معدني و چسب)2   كتيرا ، لعاب، رنگ حيواني و معدني)1  
   پودر سيليس، رنگ آلي و صمغ عربي )4  و سريشم معدني  پودر سيليس، پودر رنگ )3  
 گويند؟ كشي و رودوزي مييك اصطالحاً نخكدامهاي رودوزي سنتي به در انواع روش  -242

  واردوزي دوزي، پري سوزن)4  دوزيدوزي، گالبتون آينه)3  دوزي دوزي، سكمه سكه)2 دوزي دوزي ـ چشمهسكمه) 1  
 شود؟ هاي آردي استفاده مي چسبيدر هنر صحافي براي ماندگاراز كدام ماده   -243

   ورني دامار )4  رنيش وا)3   صمغ عربي )2   فرمالين )1  
هاي نمك اين فلز پوشيده اي كه به دليل مجاورت طوالني با مس با اليههاي ذكر شده براي تميز كردن اشياء نقرهيك از حاللكدام  -244

  ؟ نيستاند مناسب شده

  سوزآور   سود)4   سيانور پتاسيم )3  فرميك   اسيد)2   متانول )1  
   معدني موجود در آن دارد؟ يمقدار كدام مادهبه الد بستگي ميزان مقاومت و استحكام فو  -245

   اكسيد فلزات )4  م ي سيليس)3   كربن )2   آهك )1  
  تر است؟  مناسبآب و هواكدام در روزهاي نخست اندود نمودن ديوار با سيمان،   -246

   آفتابي )4   باراني )3   گرم )2   سرد )1  
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  چيست؟ » اُشترخان«هاي موسوم به ارچه به كار رفته در پيي اوليهماده  -247

   نخ پنبه و پشم گوسفند )4   نخ كتان و موي بز )3   پشم بره )2   پشم شتر )1  
  شود؟ يك پيشنهاد مي كدام؛ با شفافيت باال و حساس نسبت به آلودگي و باكتريايي پارچهبراي تهيه  -248

   كتان )4   كنف )3   پشم )2   پنبه )1  
  گردد؟ الهاي سلولزي از فسفات سديم به چه منظور استفاده ميدر چاپ كا  -249

  گير آب  سختي)4  دهنده  غلظت)3  دهنده  حجم)2   ثبوت )1  
   كدام است؟ ، مقاوم در چاپ باتيكيفين و رزين به عنوان مادهافين و موم با پاراتفاوت تركيب پار  -250

  ت مواد مقاوم له برداش مرح)2  پارافين و موم  مقاومت باالي )1  
  كارگيري مواد مقاوم ه ي ب شيوه)4  پارافين  تري از  استفاده درصد كم)3  
  .................تر باشد، د سخت هر چه موا،بتون در تركيب مالت  -251

  . يابد كارآيي و رواني آن افزايش مي)2  . گردد مقاومت فشاري آن بيشتر مي)1  
  .گرددتر ميمو در مقابل تغييرات آب و هوا و شرايط جوي مقا)4  . گرددگيري و تراكم آن آسان مي قالب)3  
  گردد؟  كدام فرآيند حاصل ميبتونبا افزودن پوزوالن به   -252

  . كندزدگي بتون جلوگيري مي از ديرگيري و يخ)1  
   .شود حجم بتون را بيشتر نموده در نتيجه وزن آن كم مي)2  

  . كندتر ميضعيف مقاومهاي سولفاته و يا اسيدي  آن را در مقابل آب)3  
  . گرددهاي مويي ميوجود آمدن تركه كاهد و مانع از بندگي بتون مين از شك)4  
  تر است؟  مناسب،براي روشن شدن رنگ سيمانكدام كار   -253

  ي آهك  استفاده از كائولين به جا)2    % 5 استفاده از گچ بيش از )1  
  هاي سيمان در كوره در دو مرحله  قراردادن كلوخه)4  آهن موجود در سيمان   حذف اكسيد)3  
   كدام است؟ ،ليسييشدن شيشه س عامل كدر  -254

   استفاده از تركيبات آهكي )2     راكسب استفاده از )1  
  ر كوچك بسيا با قطر هاي زياد وجود حباب)4  هاي نامنظم در سطح شيشه  ايجاد خراش)3  
  كند؟ شوندگي روغن بزرك و نيز زردشدن بعدي آن را ايجاد ميكدام ماده خاصيت خشك  -255

   ر ات)4   الكل )3   اسيد استئاريك )2  نيك لينولِ  اسيد)1  
   كدام است؟ ،ليوني ورميقرمز درخشان قديمي يا رنگيزه  -256

   زرشكي )4  ناس و ر)3  ف ر شنگ)2   الكي )1  
  دايك كدام مواد وجود دارد؟ اي وانقهوهرنگ ات در تركيب  -257

   آلومينيوم  اكسيدهاي منگنز و )2    اكسيدهاي آهن و منيزيم )1  
   كرومات سرب و تترااكسيد سرب )4   هاي آهن و منگنز  سيليكات)3  
   اكروليك استفاده كرد؟  وبراي شُستن قلم موي رنگ روغن، آبرنگتوان از كدام ماده مي  -258

   آب و صابون )4   ي آب و مواد روغن)3   الكل )2   كُلر )1  
  ؟ نيست آب ،ي حفاظتي چوبحالل كدام ماده  -259

   كلريد كروماتي روي )4   مس كرومات اسيد )3   كروم فلوئور )2   پنتا كلروفنل )1  
  ؟ نيست مترادف سنگ سنباده ،يك از اساميكدام  -260

  ك ـ سكوريت  آرسني)2    اكسيد آرسنيك ـ باريم )1  
  م ـ آرسنيك ي اكسيد آلومين)4  م سكويي ي آلومينا ـ اكسيد آلومين)3  

  

 


