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  ي اين مجموعه اطالعات مفيد درباره
  

تعداد 
  زمان كل  سؤال

تعداد سؤال  بندينام درس و زمان
  مالحظات  جايگزين شده

  زمان  تعداد 

160  
  دقيقه 165

  معادل
ساعت و   2

  دقيقه 45

  ــ 25 30 درك عمومي هنر
 بـه ) آزاد –سراسـري  (در دروس اختصاصي كنكور هنر 
شـاهد برخـي   نـدرت   بهدليل وسعت و پراكندگي منابع، 
آن . هـاي آزمـون هسـتيم    اشتباهات در سؤاالت و گزينه

هـا در همـين    تعداد آنو ايم  كرده» تصحيح«سؤاالت را 
  .جدول ذكر شده است

  ــ 40 30 درك عمومي رياضي و فيزيك
  ــ 26 20 ترسيم فني

  ــ 24 20 خالقيت تصويري و تجسمي
  ــ 13 20 خالقيت نمايشي
  1 20 20 خالقيت موسيقي

  ــ 17 20 خواص مواد
  

» هاي نقصاني زمان«سازي كنكور امتحان دهيد و از تكنيك  هاي اين مجموعه را در يك نوبت و با شبيه كنيم سؤال توصيه مي
  .ي كتاب توضيح داده شده است، استفاده كنيد كه در مقدمه

  دقيقه 165  -سؤال  160
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  شود؟ اي و مافوق طبيعي ديده مي تأكيد بر حاالت اسطوره ،ام مكاندر آثاركد - 101
  تخت جمشيد) 4  چغازنبيل) 3  طاق كسري) 2  كعبه زرتشت) 1

  نقاشي در چارچوب متن اشعار تا زمان كدام هنرمند ادامه يافت؟ - 102
  معين مصور) 4  رضا عباسي) 3  جنيد) 2  بهزاد) 1

  يان صحيح است؟هاي يوناني و مصري، كدام ب تنديس ي در مقايسه - 103
  .شود كمال و زيبايي مادي و انساني در هنر يونان ديده مي) 1
  .كاربردي مشترك داشتند) 2
  .هاي اوليه يوناني از لحاظ ايستادن متأثر از هنر مصري بود مجسمه) 3
  .ها مشترك بود ي مورد استفاده در ساخت آن ماده) 4

  حول در هنر مصري است؟گواه كدام ت» ها ا سوريبتوت عنخ آمون «صحنه نبرد  - 104
  مواد و مصالح كاربردي) 4  گذاري ي رنگ شيوه) 3  نمايي تنوع عمق) 2  تحول در موضوع) 1

  وجود آورده است؟ بندي و صراحتي در بيان به كدام شگرد در هنر مصريان، تعادلي در تركيب - 105
  .تر با زمان و مكان مشخص ربط دارند هاي زندگي كه كم صحنه) 1
  .ها برحسب اهميت و مقامي كه اشخاص دارند ي پيكره انتخاب اندازه) 2
  .طور برجسته نمايش داده شده است هاي نمادين و اعتقادي كه به هاي قراردادي و خصلت جنبه) 3
  .اند وجود آمده بندي چند موضوع كه در يك فضا به هاي متنوع و تركيب گري روايت) 4

  ساجد، يادآور نظم كيهاني بر زمين است؟كدام عوامل تزئيني و كاربردي مورد استفاده در م - 106
  و محراب) قالي(نقوش تزئيني گنبد، فرش كف ) 2  ها و محراب گنبد، گل دسته) 1
  ها و گنبد هاي صحن مسجد، محراب و نقوش تزئيني مناره حوض و قواره) 4  اي فضاي زير گنبد، محراب و منارهه كاري آيينه) 3

  :اند داده» آرت پدر آپ«كيد دارد و به او لقب وي بر امكانات كاربردي هنر انتزاعي تأ - 107
  ولهاندي وار) 4  بن نيكلسن) 3  واسيلي كاندينسكي) 2  ويكتور وازارلي) 1

  داراي كدام مشخصات است؟» دار پرچم« - 108
  .هاي سمبوليك دوخته شده است اي پشمين كه بر روي آن نقش پارچه) 1
  .دهد د نشان مياي از جنس پشم كه نقش گيلگمش را در حال نبر پارچه) 2
  .شود و از جنس طال و صدف است وار كه بر روي آن نقش چنگ سومري ديده مي اي دايره جعبه) 3
  .دهد هاي جنگ و صلح را نشان مي هاي قيمتي صحنه اي كه با استفاده از سنگ جعبه چهارگوشه) 4

  است؟از لحاظ انتخاب رنگ، كدام تمهيد را انديشيده » مجلس زليخا«بهزاد در نقاشي  - 109
  .رنگ لباس زليخا را با ديگر سطوح تصوير مرتبط و هماهنگ ساخته است) 1
  .به جز رنگ لباس زليخا، فضاي كلي اثر را رنگ سرد انتخاب نموده است) 2
  .تري داشته باشد هاي شفاف و خالص استفاده نموده تا لباس زليخا نمود بيش در قسمت فوقاني تصوير رنگ) 3
  .هاي كم مايه و سبك استفاده نموده است هاي پرمايه و سنگين و در قسمت باال رنگ در پايين تصوير رنگ) 4

  ي ساماني و غزنوي چگونه بود؟ هاي ايراني در دوره تر نقاشي بيش - 110
  ها نقش روي سفالينه) 4  تصويرسازي كتب ادبي) 3  ديوار نگاره) 2  رقعه) 1

  .شود مشاهده مي. . . گرايي هنر چين بر  تأثير واقع - 111
  هاي كاخ الحير ديوار نگاره) 4  ديسقوريدوس) 3  منافع الحيوان) 2  امات حريريقم) 1

 درك عمومي هنر
 دقيقه 25 –سؤال  30 88سراسري 
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  .گر پيشرفت هنر تجسمي در آثار دوناتللو است بيان. . .  - 112
  اغراق در آناتومي) 2  هاي مختلف تركيب تكنيك) 1
  حل كردن اصل انتقال وزن) 4  سازي همنشيني معماري و مجسمه) 3

  ه است؟نورپردازي چگون »جوتو«در آثار  - 113
  منبع نور نامشخص) 4  نور از پشت) 3  دار نور زاويه) 2  نور خورشيد) 1

  گر چيست؟ بيت زير نشان - 114
  »روي بيرون          كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد تو كز سراي طبيعت نمي«
  انسان در آثار نقاشان فتوريسم) 2    فضاسازي آثار مفهومي) 1
  ارتباط انسان و صنعت در آثار مدرن غربي و شرقي) 4  شي اروپاييفضاي نگارگري ايران در مقابل نقا) 3

  .شود نميديده  . . . در نقاشي چيني،  - 115
  حركات مواج) 4  تقليد) 3  ريتم) 2  تخيل) 1

  رفت؟ هاي مهم نقاشي چيني و معياري براي تشخيص كار استادان مختلف به شمار مي كدام ويژگي از ويژگي - 116
  تنوع خاكستري) 2    تندنگاري) 1
  بندي كادر چگونگي تقسيم) 4    گذاري رنگ لكه) 3

  ؟نيست» ياماتوئه«ومارهاي افقي يك از مضامين ط كدام - 117
  نامه زندگي) 2    شرح حوادث تاريخي) 1
  هاي نوآ مضامين نمايش) 4  هاي عاميانه و مردمي داستان) 3

  از تنديس به كدام منظور استفاده شده است؟» د زئوسبمع«در  - 118
  ارتباط دهنده ايوان و مدخل بنا) 4  عنصر تزييني) 3  عنصر اصلي بنا) 2  هاي ايوان ستون) 1

  ؟نيستمناسب بافت قالي  ،يك از الياف حيواني كدام - 119
  رچينب) 4  پشم قوچ) 3  پشم شتر) 2  كرك) 1

  .است. . . اي برگرفته از هنر تصويري  نقاش مكتب سقاخانه »ناصر اويسي«ها در آثار  پيكره - 120
  هرات و غزنوي) 4  تيموري و ساساني) 3  لجوقي و قاجارس) 2  شيراز و ايلخاني) 1

  ؟شود نميصر طاليي بيزانس محسوب هاي دومين ع خصوصيات نقش برجسته كدام خصيصه از - 121
  تنوع زياد موضوعات) 2    كاري ظرافت و ريزه) 1
  پرداختن به موضوعات كالسيك و كهن) 4  فضاي خالي در حواشي تصاوير) 3

  دهد؟ تر نشان مي دست ، كدام عامل ضخامت ستون را يك»ايونيايي يونان«در معماري  - 122
    ها بيرون نشستگي طوماري سر ستون) 2    ها باريكي و بلندي ستون) 1
  ها ي ستون شيارهاي موازي بدنه) 4  ها در قسمت باال كم نقش بودن ستون) 3

  ؟نداردكدام مورد در استحكام بخشيدن به نيروهاي بصري يك اثر هنري تأثير مستقيم  - 123
  هماهنگي و كنتراست) 4  تناسب) 3  تعادل) 2  ي اثرپذير وسيله) 1

  .معروف است. . . به » آرت پاپ« - 124
  ها ي سليقه هنر پيوند دهنده) 2    هنر مردم فريب) 1
  تأييد كننده اكسپرسيونيسم انتزاعي) 4  دوم قرن بيستم ي دادائيسم نيمه) 3

  گيرند؟ ي رنگي در كنار هم قرار مي رهادرت كامختلف اشياء به صو هي مكتب كوبيسم، وجو در كدام مرحله - 125
  اي و سزاني تجزيه) 4  سزاني ) 3  تحليلي) 2  تركيبي) 1
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  گذارد؟ كدام تأثير را بر يك اثر هنري مي كادر، ي محدوده - 126
  هماهنگي عناصر بصري و محدود كردن تأثيرات عوامل خارجي) 1
  تأثيرپذيري اثر هنري از نيروهاي خارجي) 2
    فضاي مثبت و منفي بيرون و درون اثر هماهنگي بين) 3
  جلوگيري از فعاليت انرژي بصري اثر هنري) 4

  .است. . .  گر  آثار ژرژ سورا، تداعي - 127
  سنت قديم موزائيك) 4  هاي مكتب روكوكو كاري ريزه) 3  هنرمندان شرق) 2  هاي پمپي نقاشي) 1

  ؟گيرد نميبندي موسيقي قرار  كدام بخش در تقسيم - 128
  پاپ) 4  تصويري) 3  ظامين) 2  كليسايي) 1

 بـه (، مقابلمورد استفاده در تصوير » نوع لنز«و » ي ديد زاويه«، »ي نورپردازي زاويه« - 129
  كدام است؟) ترتيب 

  وايد – باال –پشت ) 1
  تله –راست  –جلو ) 2
  ماكرو -رو روبه –باال ) 3
  آي فيش -مايل به چپ -مايل) 4

  .گرفت اي در آلمان پا ، تئاتر اسطوره. . .به همت  - 130
  شيلر) 4  گوته) 3  واگنر) 2  بوشنر) 1

  
  

 
  

  

  مجموع تمام ارقام حاصل كدام است؟. ايم را بدون فاصله نوشته 50و ختم به1اعداد طبيعي متوالي شروع از  - 131
1(315  2 (320  3(325  4(330  

زمـان درسـت    در مـدت  1اگر دستور تايپ اعداد طبيعي و متوالي شروع از . كند رقم تايپ مي 5يك ماشين خودكار در هر ثانيه - 132
  كدام است؟ ثانيه داده شود، آخرين رقم تايپ شده50يك دقيقه و 

1(1  2(2  3(3  4(4  
هـاي دوم   مجمـوع تـوان  . شود هاي دو به دو تمام اين اعداد نيز صفر مي ضرب مجموع هشت عدد برابر صفر است، و مجموع حاصل - 133

  اين اعداد كدام است؟
  4)4  2)3  1)2  صفر) 1

شود،كه تفاضل ايـن دوعـدد سـه رقمـي      رقمي، عدد سه رقمي ديگري حاصل مي جايي ارقام يكان و صدگان يك عدد سه با جابه - 134
  ترين اين عدد سه رقمي چگونه است؟ باشد، كوچك مي 8مضرب

  عدد اول) 4  6مضرب) 3  4مضرب) 2  3ضربم) 1
هـاي   را بـه صـورت يـك نـوار كامـل بـا مثلـث        هاي آن كناره. واحد است 9االضالع به ضلع ي ميزي به شكل مثلث متساوي رويه - 135

  كنيم، چند مثلث الزم است؟ واحد تزيين مي 1االضالع طاليي به ضلع متساوي
1(36  2(42  3(45  4(48  

درصد از باغات فاقد بيمـه،  40اند، ديدگان بيمه درصد آسيب55اند، درصد باغات آسيب ديده60زمستاني،  در سرماي غيرمنتظره - 136
  اند، به چند درصد از كل باغات، در اين مورد كمك مالي شده است؟ اند كه كمك مالي شده ديده  آسيبدرصد  50بيش از

1(810 /  2(411 /  3(612 /  4(213 /  

  درك عمومي رياضي و فيزيك
 دقيقه 40 –سؤال  30 88سراسري 
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4در كسري معادل - 137 

3واحد افزوده شود، به مقدار واقعي آن 32، اگر به صورت آن3
مجموع صورت و مخرج ايـن  . شود اضافه مي 2

  كسر كدام است؟
1(70  2(77  3(84  4(91  

درصد، از يك مـاده را  30اخالصيگرم پودر با ن 9درصد و  40گرم پودر با ناخالصي6درصد را با43چند گرم پودر با ناخالصي - 138
  درصد حاصل شود؟ 37مخلوط كنيم، تا پودري با ناخالصي 

1(57 /  2(58 /  3(8  4(10  
ثانيه كامالً 12اگر در مدت. گيرد متر سبقت مي 20كيلومتر در ساعت، از يك كاميون به طول70متر با سرعت4اتومبيلي به طول - 139

  از كاميون بگذرد، سرعت كاميون چند كيلومتر در ساعت است؟
1(662 /  2(862 /  3(263 /  4(463 /  

محـيط ايـن مثلـث چنـد     . تر از ضلع سوم است تر از ضلع ديگر، و يك واحد كم واحد بيش 7الزاويه، يك ضلع در يك مثلث قائم - 140
  واحد است؟

1(24  2(25  3(28  4(30  
ي انتهايي را به رأس مقابل  دهيم، نقطه واحد مربع يك ضلع را به اندازه خود امتداد مي33االضالع به مساحت در مثلث متساوي - 141

  ترين مثلث حاصل، ضلع متوسط چند واحد است؟ در بزرگ. كنيم مثلث وصل مي
1(32  2(4  3(33  4(6  

432مثلثي به اضالع - 142   كدام است؟aترين مقدار كم. متشابه استb,a,3واحد با مثلثي به طول اضالع ,,

1(3
2  2(3

4  3(2
3  4(4

9  

  زده است؟ مساحت اين مثلث چند برابر مساحت مثلث سايه. وسط دو ضلع از مثلثي هستند NوMنقاط زيردر شكل  - 143
1(10  
2(12  
3(15  
4(16  

  شكل مقابل از نظر تقارن كدام وضعيت را دارد؟ - 144
  مركز تقارن -محور تقارن 4)1
  مركز تقارن) 2
  مركز تقارن -محور تقارن) 3
  فاقد تقارن ) 4

  شكل مقابل از نظر تقارن كدام وضعيت را دارد؟ - 145
  مركز تقارن - يك محور تقارن) 1
  فاقد تقارن) 2
  دو محور تقارن) 3
  يك محور تقارن) 4

  ضلعي منتظم كدام است؟ 12مساحت كل شكل در خارج . ي هر پاره خط يك واحد است اندازه زيردر شكل  - 146
1()( 3322     2()( 324   
3()( 3214     4()( 3342   
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ي  محـدود بـه رأس و دايـره   مشـخص شـده   ي مماس  ي قطعه اندازه. واحد است 2و5ي طول اضالع قائم  ا الزاويه در مثلث قائم - 147 

  محاطي داخل آن كدام است؟
1()( 252   
2(25   

3()( 152
1

  

4()( 252
1

  

  شكل مقابل از كنار هم قرار گرفتن حداكثر چند شكل يكسان تشكيل شده است؟ - 148
1(36  
2(37  
3(38  
4(39  

  است؟ كدام نسبت از مساحت مستطيل مقابل، سياه شده - 149

1(9
5  

2(12
7  

3(8
5  

4(3
2  

  تر و كامل كدام است؟ هاي منتظم بزرگ ضلعي در شكل مقابل، تعداد شش - 150
1(11  
2(12  
3(13  
4(14  

  در شكل مقابل، به كدام تعداد مربع كامل وجود دارد؟ - 151
1(12  
2(14  
3(15  
4(16  

فضـاي زيـر پلّـه بـدون احتسـاب      . متر اسـت  سانتي40متر و بلندي هر پلّه سانتي 120متر در سانتي30، سطح هر پلّهزيردر شكل  - 152
  ضخامت چند متر مكعب است؟

1(162 /  
2(242 /  
3(402 /  
4(562 /  

دهـيم، حجـم فضـاي     كره ممكن را قرار مـي  ترين نيم واحد، بزرگ6واحد و ارتفاع داخلي12در داخل يك استوانه به قطر داخلي - 153
  كره چند واحد مكعب است؟ محدود به استوانه و نيم

1(48  2(54  3(72  4(96  
  نسبت فاصله مركزهاي اين دو كره كدام است؟. ي ديگري محيط شده است اي محاط و كره بر يك چهار وجهي منتظم كره - 154

18)2  صفر) 1
1  3(12

1  4(6
1  
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دهند، قطر مكعب گذرا بر ايـن رأس، بـا صـفحه     يل ميدر يك مكعب انتهاي سه يال گذرنده بر يك رأس مكعب، مثلثي را تشك - 155
  سازد؟ ي چند درجه مي مثلث مذكور زاويه

1(30  2(45  3(60  4(90  
. . . ي اصـلي بـرق    جريـان الكتريكـي در شـاخه    و شـدت . . . هاي روشن در خانه، مقاومت الكتريكي كـل   با افزايش تعداد المپ - 156
  .يابد مي
  افزايش - افزايش) 4  كاهش - كاهش) 3  كاهش - افزايش) 2  افزايش - كاهش) 1

ها درون  نارياگر ق. است 2Wها و وزن قناري 1Wاي دربسته قرار دارند كه وزن جعبه بر روي يك ترازو، تعدادي قناري در جعبه - 157
  دهد، تقريباً كدام است؟ جعبه در حال پرواز باشند، وزني كه ترازو نشان مي

1(1W  2(21 WW   3(2
2

1
WW   4(2

21 WW   

  دهد؟ رو كدام مطلب را نشان مي شكل روبه - 158
  .حركت چرخ تند شونده است) 1
  .چرخ فقط حركت دوراني دارد) 2
  .كند تر حركت مي ي باالي چرخ تند لبه) 3
  .چرخ حركت لغزشي بدون غلتش دارد) 4

. شـود  گرمـا مبادلـه نمـي    Cو  Aدر ايـن صـورت بـين   . دهـيم  تماس مـي Cو بار ديگر با جسم Bرا يك بار با جسم Aجسم - 159
  كدام رابطه صحيح است؟. باشد CTوBTوATبه ترتيب CوBوAاگر دماي اوليه. دهد گرما ميBبهAاما
1(CB TT وBA TT     2 (CA TT وBA TT   
3(CB TT وBA TT     4(BC TT وBA TT   

اگـر ضـريب شكسـت    . تابـد  ي تختـي كـه درون مـايع شـفافي قـرار دارد، مـي       درجـه بـه آينـه    45ي تـابش  تو نوري با زاويهپر - 160
  ي بازتاب از آينه چند درجه است؟ باشد، زاويه3مايع
1(30  2(45  3(60  4(90  
  
 
  

  
  اي مكعبي و بدون در ساخته شود، حجم آن كدام است؟ رو، جعبه هاي مربع روبه بايستي با برداشتن چهار مربع از گوشه - 161

1(3
9
1 a    2(3

18
1 a  

3(3
27
1 a    4(3

27
22 a  

  باشد، مساحت آن كدام است؟ مي6aقطر مربعي - 162
1(22a    2(23a  
3(22a    4(26a  

  :تنها مثلثي كه فقط يك نيمساز و يك ارتفاع آن بر هم منطبق است عبارتست از - 163
  درجه 30ي الزاويه با يك زاويه قائم) 4  االضالع  متساوي) 3  الزاويه قائم) 2  الساقين متساوي) 1

  از برخورد نيمسازهاي زواياي داخلي يك متوازي االضالع، كدام شكل به وجود خواهد آمد؟ - 164
  متوازي االضالع) 4  مستطيل) 3  لوزي) 2  مربع) 1

 ترسيم فني
 دقيقه 26 –سؤال  20 88سراسري 
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  اند؟ چند درجه يطور تقريب ي غير قائمه به ، دو زاويه)5و3،4با اضالع(ي معروف مصري  در مثلث قائم الزاويه - 165
  60و 30)4   55و35)3  48و42)2  36و54)1

  تواند درست باشد؟ رو، كدام نما مي باتوجه به جسم روبه - 166
  
1(  2(  3(  4(  
  

  

  جاي عالمت پرسش قرار گيرد؟ تواند به كدام نما مي - 167
  
1(  2(  3(  4(  
  

  گذاري كامل مستطيل و پنج سوراخ روي آن، حداقل چند اندازه الزم است؟ اندازهبراي  - 168
1(12  
2(15  
3(17  
4(19  

  .است. . . رو، مربوط به محل  ابعاد داده شده تصوير روبه - 169
  گاز  اجاق) 1
  سرو غذا) 2
  يخچال بزرگ) 3
  ) آشپزخانه(ميز كار ) 4

  ي سرويس معرفي شده كدام است؟ حدود اندازه - 170
1(251950 //     2(35190 //   
3(201001 //     4(401001 //   

  .است. . . رو،  قسمت مشخص شده در تصوير روبه - 171
  حفاظ باالي تخت) 1
  گاه و حافظ هنوعي تكي) 2
  محل مخصوص نگهداري تخت) 3
  فضا براي قرار دادن اشياي الزم) 4

  رو كدام است؟ هاي تشكيل دهنده جسم روبه خط تعداد پاره - 172
1(46  
2(48  
3(50  
4(53  

  شود؟ خط كامل مي پاره، با افزودن چند زيري  قطعه - 173
1(1  
2(2  
3(3  
4(4  
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  هاي منتصب چند عدد است؟ ي خط رو، مجموعه روبه شكل با توجه به ديد از جلوي - 174
1(12  
2(13  
3(14  
4(15  

  .است. . . نسبت حجم جسم مكمل بر حجم كلي  - 175
1(550 /  
2(610 /  
3(650 /  
4(720 /  

  برش مناسب براي پالن در يك ساختمان يك طبقه مطابق شكل، كدام است؟ - 176
1(AA   
2(BB   
3(CC   
4(DD   

  ند؟ا ترتيب كدام به cوa,bرو، مطابق تصوير روبه - 177
  گاز، يخچال و لباسشويي) 1
  گاز، لباسشويي و يخچال) 2
  لباسشويييخچال، گاز و ) 3
  لباسشويي، يخچال و گاز) 4

  كدام شكل درست است؟ - 178
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

  رخ درست كدام است؟ با توجه به دو نماي موجود، نماي نيم - 179
  
1(    2(  
  
  
3(    4(  
  

  رو كدام است؟ نوع تقارن جسم روبه - 180
  اي صفحه) 1
  مركزي) 2
  محوري) 3
  اي محوري و صفحه) 4
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  باشد؟ مي» بيضي«و » ذوزنقه«، مناسب فرم )ببه ترتي(كدام رنگ  - 181
  آبي بنفش -نارنجي) 4  بنفش -سبز) 3  بنفش -نارنجي) 2  سبز - زرد) 1

  رو، نقاشي شاخص كدام سبك و اثر كيست؟ تصوير روبه - 182
  اندي وارهول - اُپ آرت) 1
  اندي وارهول -پاپ آرت) 2
  ريچارد هميلتون -پاپ آرت) 3
  ليختن اشتاين -پاپ آرت) 4

  .است» اهريمني«ي حالت  ، القاكننده. .. رنگ  - 183
  ارغواني روي بنفش تيره) 4  قرمز نارنجي روي سياه) 3  قرمز روي سبز آبي) 2  اي قرمز روي قهوه) 1

  .است. . . گر  رو، نشان تصوير روبه - 184
  يك آرم قديمي) 1
  بخشي از يك تصويرسازي) 2
  tec4نشانه شركت كامپيوتري) 3
  باال از تاالر آپادانانماي ) 4

  تواند مطابق با حروف نسخ باشد؟ كدام معاني مي - 185
  پرواز و رهايي -سبكي و كم وزني) 1
  داراي بار اديبانه و شاعري -فرهنگي و سنتي) 2
  رساني و آرام اطالع - گرايي ظرافت و درون) 3
  با صداي محكم و بيان خبري قوي -انگيز و اخطار دهنده هيجان) 4

  رو، با كدام روش تهيه شده است؟ تصوير روبه - 186
  سوالريزه) 1
  فوتوگرام) 2
  فوتومونتاژ) 3
  پوالريزه) 4

  باشد؟ ي كدام مفهوم است و به آثار كدام هنرمند نزديك مي رو، منتقل كننده تصوير روبه - 187
  چماله وي -پرواز) 1
  كاندينسكي - پرش) 2
  ماله ويچ - با چكش كوبيدن) 3
  چماله وي -كوبيدن و خورد كردن) 4

  .دارد. . . و در پايين . . . ، در اطراف . . .هاي سرد و روشن در باالي اتاق، اثر  آميزي با رنگ رنگ - 188
  تهديد كننده -تمايل به سستي-ماليخوليايي) 2  اطمينان -حالت جنون -آرام بخش) 1
  تمايل به حالت نرمش - بخش آرام -سست كننده) 4  سست كننده - بخش آرام - حالت جنون) 3

  گيرد؟ رو در كدام دسته از تصاوير قرار مي روبهتصوير  - 189
  آرم شمايلي) 1
  استوري برد) 2
  كميك استريپ) 3
  چاپ ليتو يا چوب) 4

  خالقيت تصويري و تجسمي
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