
  

  1كارگاه هنر 
  

  ول فصل ا
  

  آيد؟ وجود مي كدام عنصر تجسمي وجودش از نقطه است و از طريق حركت و تكرار در يك جهت به - 1
  رنگ) 4  شكل) 3  بافت) 2  خط) 1

  در هنرهاي بصري كدام عنصر داراي توان و انرژي بسيار است؟ - 2
  رنگ) 4  شكل) 3  بافت) 2  خط) 1

 عنصر خط در طراحي به چه صورت است؟ - 3

  ي موارد همه) 4  پويا) 3  عنصري مهم و آغازكننده) 2  ساكن و ايستا) 1
 باشد؟ ترين عنصر مي ملموس كدام عنصر تجسمي پركاربردترين و - 4

  رنگ) 4  شكل) 3  بافت) 2  خط) 1
  تصوير مقابل، اثر كدام هنرمند است؟ - 5

  گوگ ون) 1
  كاندينسكي ) 2
  رامبراند) 3
  سورا) 4
  

 پرداخت؟ طي به طراحي ميانسان غارنشين به كمك چه نوع خطو - 6

  ي موارد همه) 4  خطوط واقعي) 3  يال و شفافخطوط س) 2  خطوط ذهني) 1
 ؛كنـد  هم وصل مـي  ها را به  آيند و ذهن آن وجود مي ديگر به ي قرار گرفتن يك سري از نقاط در كنار يك وسيله خطوطي كه به - 7

 شود؟ چه ناميده مي

  خطوط سيال) 4  خطوط ذهني) 3  خطوط واقعي) 2  خطوط منقطع )1
 ي كدام هنرمند است؟ وجه مشخصه ،استفاده از خطوط پيچان و منقطع - 8

  رافائل) 4  پيكاسو) 3  سزان) 2  گوگ ون) 1
 تصويري است؟ كيفيتي كدام  اي از جلوه  رعد و برق، نمونه - 9

  حركت) 4  ريتم) 3  خطوط منحني) 2  خطوط ناپايدار) 1
 كنند؟ خطوطي استفاده مي از چه نوع ،هنرمندان براي ايجاد ارتباط و حركت -10

  خطوط منقطع) 4  خطوط ذهني) 3  خطوط افقي) 2  خطوط مورب) 1
 .است. . . گر  بيان ،خط افقي -11

  احساسات و افكار دروني) 4  حس آرامش و آسودگي) 3  حركت) 2  ايستايي و استحكام) 1
 كنند؟ ميهنرمندان براي القاي يك فضاي آرام و ساكت از تنوع و هماهنگي كدام خطوط استفاده  -12

  عمودي) 4  افقي) 3  منحني) 2  مورب) 1
 هاي كدام خط است؟ ايستايي و سكون از ويژگي -13

  مورب) 4  مضرس) 3  افق ) 2  عمود )1
 ترين قدرت بيان حركت را نشان دهد؟ تواند بيش قرارگيري كدام خط در كادر مي -14

  خط افقي و عمودي) 4  خط عمودي) 3  خط افقي) 2  خط مورب) 1
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 .باشد مي. . .  ،هاي خط ويژگي ترين يكي از شاخص -15

  كيفيت) 4  اتصال و ارتباط) 3  ارزش) 2  قدرت بيان) 1
 كار رفته است؟ صورت منظم و دقيق به خط در آثار كدام هنرمند به -16

  گوگ ون) 4  كاندينسكي) 3  جكسون پاالك) 2  بريژيت رايلي) 1
  طراحي مقابل، اثر كيست و با چه تكنيكي انجام شده است؟ -17

  حكاكي  –ورر آلبرشت د) 1
  طراحي با قلم آهني –آلبرشت دورر ) 2
  طراحي با قلم آهني – رامبراند) 3
  حكاكي –رامبراند ) 4
  

 كدام هنرمند بدون استفاده از عناصر تصويري مشخص به خلق اثر پرداخته است؟ -18

  كاندينسكي) 4  جوزف استال) 3  گوگ ون) 2  جكسون پاالك) 1
  به نمايش گذاشته شده است؟ خط، بصري ويژگيدر تصوير مقابل، كدام  -19

  بافت) 1
  تأكيد) 2
  نمايي عمق) 3
  حركت) 4
  

  كدام سبك پديد آمده است؟از نقاشي مقابل، اثر كيست و به تأثير  -20
  فتوريسم –جوزف استال ) 1
  فوويسم –فرانك ستال ) 2
  فوويسم –جوزف استال ) 3
  فتوريسم –فرانك استال ) 4
  

  است؟ بر چه اساسي بوده ،سبك رضا عباسي -21
  پردازي و پرسپكتيو پرهيز از اسلوب سايه – خط هاي بصري براساس ارزش) 1
  پردازي و پرسپكتيو پرهيز از اسلوب سايه –تصورات و تخيالت  سبراسا) 2
  بيان احساسات و افكار دروني – خط هاي بصري براساس ارزش) 3
  بيان احساسات و افكار دروني –براساس تصورات و تخيالت ) 4

  ها را در نهايت ظرافت و زيبايي نشان داده است؟ ني، حجم ي قلم وسيله نرمند بهكدام ه -22
  سلطان محمد) 4  بهزاد) 3  رضا عباسي) 2  معين مصور) 1

  شود؟ در بيان فرم ديده ميخط در آثار كدام هنرمند تغيير ضخامت  -23
  اميرخليل) 4  معين مصور) 3  رضا عباسي) 2  بهزاد) 1

  .شود مي گفته . . .  ،هاي اشكال باشد لبهي  كننده به خطوطي كه توصيف -24
  خطوط ذهني) 4  خطوط هيجاني) 3  خطوط محيطي) 2  خطوط بياني) 1

  اثر كدام هنرمند است؟ ،تصوير مقابل -25
  دوميه) 1
  انگر) 2
  رامبراند) 3
  پيكاسو) 4
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  شود؟ ه است كه طراحي مي، بلكه حركت، وزن و طرز قرار گرفتن يا حالت سوژشود نميدر كدام شيوه از طراحي، سوژه طراحي  - 26
  با استفاده از خطوط بياني) 2  با استفاده از خطوط محيطي) 1

  با استفاده از خطوط هيجاني) 4  با ستفاده از خطوط مضرس) 3
  هاي كدام هنرمند سرشار از طراوت و انرژي و كيفيتي پويا است؟ طراحي -27

  انگر) 4  رامبراند) 3  دوميه) 2  داوينچي) 1
  نمايش گذاشته شده است؟  بصري به عنصردام در تصوير مقابل، ك -28

  بافت) 1
  حركت) 2
  خط) 3
  تقارن) 4
  

  تر مورد توجه است؟ در نقاشي مقابل، كدام گزينه بيش -29
  خطوط پر تحرك و داراي انرژي) 1
  خطوط عمودي و افقي) 2
  ي هاشور وسيله  روشن به ايجاد سايه) 3
  كنتراست) 4
  

  ه نوع خطوطي است؟گر چ طراحي مقابل، اثر كيست و بيان -30
  خطوط بياني –رامبراند ) 1
  خطوط بياني –انوره دوميه ) 2
  خطوط محيطي –رامبراند ) 3
  خطوط محيطي –انوره دوميه ) 4
  

  دار توسط هنرمندان كدام سبك مورد استفاده قرار گرفت؟ هاي فام كارگيري خط با رنگ به -31
  رئاليسم) 4  فتوريسم) 3  رسيونيسمامپ) 2  سورئاليسم) 1

  گر چيست؟ كار شدن و محو شدن خطوط محيطي بيانآش -32
  تر روي بافت و ارزش تاريكي و روشني تأكيد بيش) 2  تر روي فرم و ارزش تاريكي و روشني بيشتأكيد ) 1

  تر روي نور و ارزش تاريكي و روشني تأكيد بيش) 4  تأكيد بيش تر روي رنگ و ارزش تاريكي و روشني) 3
  . . .  چاپ شده به روش ك كتاباي است از ي شكل مقابل، صفحه -33

    چاپ سنگي) 1
    خطي) 2
    چاپ سربي) 3
  سازي عيدي) 4

  ي استنساخ اثر كدام نقاش است؟ پرده -34
  محمدشيخ) 4  الشعرا محمودخان ملك) 3  اسماعيل جالير) 2  ميرزابابا) 1

  تري دارد؟  نقش مهم ،در تصوير مقابل، كدام خطوط جهت ايجاد معني -35
  خطوط پهن و مارپيچ) 1
  خطوط مورب) 2
  خطوط متقاطع) 3
  خطوط عمودي و افقي) 4
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  دوم فصل 
  

  ي تصوير است؟ با توجه به تصوير مقابل، كدام عامل بصري سازنده -36
  صورت سه بعدي مجازي شكل مسطح به) 1
  صورت سه بعدي واقعي شكل مسطح به) 2
  صورت دو بعدي مجازي شكل مسطح به) 3
  صورت دو بعدي واقعي شكل مسطح به) 4
  

  گرايي استفاده كرده است؟ به جاي عين ،گرايي كدام هنرمند در آثارش از اغراق -37
  داوينچي) 4  رافائل) 3  پيكاسو) 2  براك) 1

  باشد؟ ي مقابل، اثر كدام هنرمند مي مجسمه -38
  رودنآگوست  )1
  ميكل آنژ) 2
  جاكومتيآلبرتو ) 3
  برانكوزيكنستانتين ) 4
  

  گرايي بودند؟ در پي نمايش آرمانهايشان  هنرمندان كدام دوره، در نقاشي -39
  قرون وسطي) 4  اكسپرسيون انتزاعي) 3  باروك) 2  رنسانس) 1

  بياني در تصوير مقابل كدام است؟ ترين عامل مهم -40
  تضاد شديد نور و تاريكي) 1
  تركيب عناصر دو بعدي و سه بعدي) 2
  ها نقاشي رنگ روغن از قايق) 3
  ها سادگي شكل) 4
  

باشد و جهان فيزيكي نسـبت بـه ذهـن اهميـت     مي –مند است  كه مادي و تاريخ –يا روان فراتر از بدن ، روح، ذهن . . . در « -41
  ».تري دارد كم

  2و  1موارد ) 4  گرايي اغراق) 3  گرايي طبيعت) 2  گرايي آرمان) 1
  هايشان در پي چه هدفي بودند؟ در نقاشي ،ي رنسانس هنرمندان دوره -42

  و پنهان در اين جهان در پي نمايش آرمان و حقيقت مطلق) 1
  در پي نمايش اغراق و حقيقت مطلق و پنهان در اين جهان) 2
  در پي نمايش معيارهاي زيباشناسانه در هنر و حقيقت مطلق و پنهان در جهان ديگر) 3
  در پي نمايش آرمان و حقيقت مطلق و پنهان در جهان ديگر) 4

  آبستره چيست؟ -43
  سازي تصاوير طبيعي به كمك اشكال غير هندسي ساده) 2  ال هندسيسازي تصاوير طبيعي به كمك اشك ساده) 1

  سازي تصاوير مصنوع به كمك اشكال غير هندسي ساده) 4  سازي تصاوير مصنوع به كمك اشكال هندسي ساده) 3
  گيرد؟ ي كدام عنصر تجسمي صورت مي وسيله ترين بيان معاني و نور به شدر بازنمايي تصاوير، بي -44

  حركت) 4  نگر) 3  شكل) 2  خط) 1
  .شود مطرح مي. . . و در آثار سه بعدي . . . شكل در آثار دو بعدي  -45

  فضا –حجم ) 4  حجم –سطح ) 3  حجم –فضا ) 2  بافت –سطح ) 1
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  باشد؟ گر كدام سبك هنري مي تصوير مقابل، اثر كيست و بيان -46
  ستايلدل –والديمير تاتلين ) 1
  آبستره –نائوم گابو ) 2
  كوبيسم  –پيكاسو ) 3
  انتزاعي –هنري مور ) 4
  

  اي دارد؟ كدام عنصر در بيان حجم، نقش تعيين كننده -47
  شكل) 4  رنگ) 3  نور) 2  فضا) 1

انگيـزي عضـالني ترسـيم     هايش را بـه شـكل حيـرت    ها را با استفاده از عظمت در تناسب و اغلب پيكره كدام هنرمند بدن -48
  كرد؟ مي

  رامبراند) 4  رافائل) 3  داوينچي) 2  ميكل آنژ) 1
  ژگي هنر داوينچي چيست؟وي -49

  عظمت در تناسب –تأكيد بر يافتن عنصر الهي و ملكوتي ) 1
  ها نمايش حاالت ظريف و دقيق چهره –تأكيد بر يافتن عنصر الهي و ملكوتي ) 2
  عظمت در تناسب –بيان آرامش و وقار، لطافت و زيبايي ) 3
  ها دقيق در چهره نمايش حاالت ظريف و –بيان آرامش و وقار، لطافت و زيبايي ) 4

  .كند پيوسته در آثارش دنبال مي. . . اي هستند كه  دو آرمان عمده ،سادگي و وضوح -50
  بوتيچلي) 4  ميكل آنژ) 3  داوينچي) 2  رافائل) 1

  .بازگشت معيارهاي زيباشناسانه در هنر است. . .  -51
  »2«و » 1«هاي گزينه) 4  گرايي آرمان) 3  گرايي اغراق) 2  گرايي طبيعت) 1

  ، اثر كيست؟مقابل نقاشي -52
  رافائل) 1
  داوينچي) 2
  ميكل آنژ) 3
  رامبراند) 4
  

  .شود ناميده مي. . .  ،سازي تصاوير به كمك اشكال هندسي پايه همراه است هنر كه با ساده تغيير در -53
  سورئاليسم) 4  مينماليسم) 3  كوبيسم) 2  آبستره) 1

  هاي اصلي و ضروري هنر آبستره چيست؟ يكي از قاعده -54
  توجه به فضا و توازن) 2  سازي ي كردن اشكال در سادههندس) 1

  »2«و » 1«هاي گزينه) 4  توجه به معيارهاي زيباشناسانه در هنر) 3
  .نموداري از استواري، مردانگي و منطق است. . .  -55

  چندضلعي منتظم) 4  مربع) 3  مثلث) 2  دايره) 1
چه را كه براي ساختن جهـان ضـروري اسـت،     نمادين آن طور از نظر فلسفي وابسته به نظام گيتي و جهان مادي است و به« -56

  ».دهد نمايش مي
  چندضلعي منتظم) 4  مثلث) 3  دايره) 2  مربع) 1

  گر حركت است؟ بيان ،كدام شكل -57
  بيضي) 4  مثلث) 3  دايره) 2  مربع) 1
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  است؟ نادرستكدام گزينه  -58
  .گر حركت است دايره بيان ومربع نمادي از سكون ) 1
  .جاودانگي استدايره مبين و دانگي مربع نمادي از مر) 2
  .مثلث مبين زنانگي استو مربع نمادي از مردانگي ) 3
  .دايره نشاني از احساس استو مربع نمادي از عقل ) 4

  شكل مقابل، متعلق به چه فرهنگي است؟ -59
  چين باستان) 1
  ژاپن) 2
  كره) 3
  مالزي) 4

  .است. . . و در فرهنگ يانگ مظهر . . . دايره در فرهنگ يين مظهر  -60
  روشنايي –تاريكي ) 4  حركت –روشنايي ) 3  حركت –تاريكي ) 2  تاريكي –روشنايي ) 1

زير هاي  يك از فرم كداماز  ؛دنيا، مخلوق، زمين، عدالت، قانون، ايستايي را در اثر خود القاء كنيد اگر بخواهيد مفاهيمي چون -61
  گيريد؟ مي  بهره

  مثلث) 4  مربع) 3  بيضي) 2  دايره) 1
  .دانيد تر مي بخواهيد مفاهيمي چون روح، كمال، وحدت، حركت را در اثر خود القاء كنيد كدام فرم هندسي را مناسباگر  -62

  مخروط) 4  دايره) 3  مربع) 2  مثلث) 1
  باشد؟ ايستايي، استحكام و تزلزل از خصوصيات كدام شكل مي -63

  مستطيل) 4  مثلث) 3  دايره) 2  مربع) 1
  يك مورد توجه نگارگر بوده است؟ كتاب است و در خلق آن كدام ي مقابل، متعلق به كدام نگاره -64

  حركت اريب – ي بايسنقري شاهنامه) 1
  خطوط عمودي و افقي – ي شاه طهماسب شاهنامه) 2
  ها سادگي شكل – ي نظامي خمسه) 3
  نمايش واقعيت – بوستان سعدي) 4
  

 باشد؟ گر كدام سبك هنري مي بيان ي زير جمله -65

  »ي نوزدهم قابل هنر آكادميك مرسوم در سدهسبكي تزئيني در م«
  »2«و » 1«هاي  گزينه) 4  دكو آرت) 3  آرنوو )2  رهآبست) 1

  تصوير مقابل، متعلق به كدام سبك است؟ -66
    دكو آرت) 1
    آرنوو) 2
    كالسيك) 3
  انتزاعي) 4
  

  هاي هنري تأثير پذيرفت؟ دوره كدامسبك آرنوو از  -67
  گوتيك –رنسانس  –هنر شرقي ) 2  گوتيك –قرون وسطي  –هنر شرقي ) 1

  گوتيك –باروك  –رنسانس ) 4  قرون وسطي –گوتيك  –رنسانس ) 3
  از خصوصيات چه سبكي است؟ ،هاي طبيعي استفاده از خطوط منحني با شكل -68

  دكو آرت) 4  آبستره) 3  آرنوو) 2  مينيماليسم) 1
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  ي مقابل، متعلق به كدام هنرمند است؟ نگاره -69
  بهزاد) 1
  اميرخليل) 2
  سلطان محمد) 3
  ميركآقا ) 4
  

  ي كدام هنر است؟ ترين خصيصه زمان مهم استفاده از سطوح هندسي و نشان دادن برون و درون به طور هم -70
  هنر يوناني) 4  ايرانيهنر ) 3  روميهنر ) 2  هنر اشكاني) 1

  ي كدام هنر است؟ زماني يعني نشان دادن چندين فضا در تصوير، از خصيصه عامل هم -71
  هنر يوناني) 4  هنر نگارگري) 3  هنر ساساني) 2  هنر مصري) 1

  .باشد مي. . . است و از خصوصيات آن . . . آرنوو سبكي كه مربوط به قرن  -72
  تأكيد بر خطوط منحني – 18قرن ) 2  تأكيد بر خطوط منحني – 19قرن ) 1

  تأكيد بر خطوط اريب – 18قرن ) 4  تأكيد بر خطوط اريب – 19قرن ) 3
  ي كدام مفهوم است؟ نندهتصوير مقابل، بيان ك -73

  ريتم) 1
  شكل مثبت و منفي) 2
  تقارن) 3
  تأكيد) 4

  شود؟ كار گرفته مي يك از هنرهاي ايراني به هاي مثبت و منفي در كدام شكل -74
  »2«و » 1«هاي گزينه) 4  كاري آيينه) 3  كاري مشبك) 2  ي چيني گره) 1
  
  

  سوم فصل 
  

  وجود آمد؟ مندان بهتوسط كدام هنر ،ترين تحول در كاربرد بافت مهم -75
  گوگ ون –پيكاسو ) 4  گوگ ون –براك ) 3  براك –پيكاسو ) 2  پاالك –براك ) 1

  سزايي دارد؟ چه عامل بصري در انتقال مفهوم و يا حس خاص تأثير به -76
  حجم) 4  روشن سايه) 3  رنگ) 2  بافت) 1

  اش باشد؟ عهي ويژگي فرهنگي و عقيدتي هنرمند و جام تواند نشان دهنده كدام عامل بصري مي -77
  حجم) 4  شكل) 3  بافت) 2  رنگ) 1

  نقاشي مقابل، اثر كدام هنرمند است؟ -78
  ژرژ براك) 1
  جكسون پاالك) 2
  بريژيت رايلي) 3
  موراندي) 4
  

  نگاره چيست؟ بافت -79
  .وجود آيد ي رنگ به وسيله بافتي كه به) 2  .آيد وجود  مايه به بافتي كه از تكرار يك نقش) 1

  ي موارد همه) 4  .وجود آيد رنگ و فرم بهبافتي كه از تركيب ) 3
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  اند؟ هنرمندان كدام سبك از كيفيت تصويري بافت رنگي در آثارشان بهره برده -80
  دادائيسم) 4  رومانتيسم) 3  سورئاليسم) 2  امپرسيونيسم) 1

  در آثار كدام هنرمندان مورد توجه بوده است؟ ،كيفيت تصويري بافت -81
  ژرژ براك –پاالك ) 4  گوگ ون –ژرژ براك ) 3  سزان –پاالك ) 2  گوگ ون –سزان ) 1

  نقاشي مقابل، اثر كدام هنرمند است؟ -82
  گوگ ونونسان ) 1
  پل سزان) 2
  ژرژ براك) 3
  گوگنپل ) 4
  

  دارد؟ رط به كدام دوره است و در كجا قراي مقابل، مربو برجسته نقش -83
    جمشيد  تخت –هخامنشي ) 1
  فيروزآباد فارس –ساساني ) 2
  كوه خواجه –اشكانيان ) 3
  كاخ آپادانا –عيالميان   )4
  

  تر مدنظراست؟ بيش ،كدام گزينه در تصوير مقابل -84
  ريتم) 1
  خط) 2
  بافت) 3
  سطح) 4

  عنوان يك اثر هنري مطرح شود؟ به ،تنهايي و بدون داشتن تصويري خاص تواند به يك از عناصر بصري زير مي كدام -85
  رنگ) 4  شكل) 3  خط) 2  بافت) 1

  

  چهارم فصل 
  

 اي برخوردار بوده است؟ ر كدام تمدن، نور از جايگاه ويژهد -86

  »2«و » 1«هاي گزينه) 4  تمدن هند) 3  ايران اسالمي) 2  ايران باستان) 1
 . شود تر ديده مي كند يا فضاي بزرگ، كوچك فضاهاي كوچك، بزرگ جلوه مي. شود ، فضا دگرگون مي . . .به كمك  -87

  رنگ) 4  ريتم) 3  نور) 2  تقارن ) 1
 مايه چيست؟ بصري يا رنگ ارزش -88

  ي يكسان از تاريكي و روشنايي درجه) 2  روشن بدون توجه به رنگ  سايه) 1
  »3«و» 1«هاي گزينه) 4  ميزان شدت تاريكي و روشنايي) 3

 . دارند. . . رسد و اشياء زبر و خشن بازتاب نور  به چشم ما مي. . . بازتاب نور از اشياي صيقلي و درخشان با شدت  -89

  تري كم –تري  كم) 4  تري بيش –تري  بيش) 3  تري كم –تري  بيش) 2  تري  بيش –تري  كم) 1
 تصوير مقابل، اثر كدام هنرمند است؟ -90

  رامبراند ) 1
  رافائل) 2
  داوينچي ) 3
  ميكل آنژ) 4
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 مؤثرترين روش براي نشان دادن بعد سوم چيست؟ -91

  حركت) 4  ريتم) 3  رنگ) 2  روشن  سايه) 1
 . شد انتخاب مي. . . بود و خداي خورشيد از جنس . . . نور مظهر  ،هاي باستان در تمدن -92

  نر –مردانگي ) 4  ماده –مردانگي ) 3  نر –زنانگي ) 2   ماده –زنانگي ) 1
 ديگر بارزتر است؟ در كدام تمدن، نياز تاريكي به روشنايي به يك -93

  چين) 4  يونان) 3  مصر) 2  ايران باستان ) 1
 تان به چه نام بودند؟هاي باس خداي خورشيد در تمدن -94

  صرمدر هوروس  –النهرين  شمش در بين –ميترا در ايران  –آپولون در يونان ) 1
  مصردر هوروس  –شمش در ايران  –النهرين  ميترا در بين –آپولون در يونان ) 2
  هوروس در يونان –شمش در مصر  –ميترا در ايران  –آپولون در مصر ) 3
  مصردر هوروس  –النهرين  شمش در بين –در يونان ميترا  –آپولون در ايران ) 4

 نانار خداي ماه در كدام تمدن باستاني است؟ -95

  النهرين بين) 4  ايران) 3  يونان) 2  مصر ) 1
 نقاشي مقابل، اثر كدام هنرمند است؟ -96

  رافائل) 1
  داوينچي) 2
  ميكل آنژ) 3
  رامبراند) 4
  

 تفاده كرده است؟كدام هنرمند در آثارش از تمركز نور و ايجاد عمق اس -97

  انگر) 4  داوينچي) 3  دوميه) 2  رافائل) 1
 به حساب آورد؟» نقاش نور«كدام نقاش را بايد  -98

  والسكوئز) 4  كاراواجيو) 3  داوينچي ) 2  رامبراند) 1
 ي آثار كدام هنرمندان است؟ وجه مشخصه ،تاريك و روشن متضاد، تمركز نور و ايجاد عمق -99

  دوميه –رامبراند  –كاراواجيو ) 2  انگر –داوينچي  –كاراواجيو ) 1
  رامبراند –كاراواجيو  –داوينچي ) 4    انگر –رامبراند  –داوينچي ) 3

 تصوير مقابل، چه نام دارد و اثر كدام هنرمند است؟ - 100

    رامبراند – فراخوانده شدن قديس متي) 1
  كاراواجيو  –فراخوانده شدن قديس متي ) 2
      رامبراند –دكتر فاوست ) 3
  كاراواجيو –فاوست دكتر ) 4
  

 دكتر فاوست اثر كدام هنرمند است؟ - 101

  داوينچي) 4  ميكل آنژ) 3  كاراواجيو) 2  رامبراند) 1
 مقابل، اثر كيست و با چه تكنيكي انجام شده است؟ تصوير - 102

   حكاكي روي چوب  –اميل نولده ) 1
  نقاشي روي بوم –اميل نولده ) 2
  حكاكي روي چوب –وتيس   كته كل) 3
  نقاشي روي بوم –ويتس كته كل ) 4
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 اند؟ ها استفاده كرده سايه كدام هنرمندان در آثار چاپي خود از تاريكي و روشنايي و حذف نيم - 103

  پيكاسو –كته كل ويتس   )2    اميل نولده –رامبراند ) 1
  پيكاسو –رامبراند ) 4  اميل نولده –كته كل ويتس ) 3

 كدام موضوع را در بر دارد؟ ،ساز آلماني طراح و مجسمه ،اساس آثار كته كل ويتس - 104

  تولد) 4  اندوه) 3  مرگ) 2  آرامش) 1
 ، اثر كدام هنرمند است؟مقابلتصوير  - 105

  رنگ روغن روي بوم  –اميل نولده ) 1
  طراحي با زغال –اميل نولده ) 2
  حكاكي –كته كل ويتس ) 3
  طراحي با زغال –كته كل ويتس ) 4
  

 اي است؟ تصوير مقابل، به چه شيوه - 106

  افليتوگر) 1
  فتوگرام) 2
  فتومونتاژ) 3
  كالژ) 4
  

 كدام كيفيت بصري مورد توجه است؟ ،در آثار ژرژ سورا - 107

  رنگ) 4  روشن سايه) 3  شكل) 2  بافت) 1
 اثر كدام هنرمند است؟ ،»نامه«تابلوي  - 108

  گويا) 4  گوگ ون) 3  موندريان) 2  موراندي) 1
 هنرمند است؟از آثار كدام   »هاي كوچك شونده مربع«تصوير مقابل، با عنوان  - 109

  مالويچكازيمير ) 1
  ژول شره) 2
  جوزف آلبرز) 3
  پل كلي) 4
  

 نقاشي مقابل، اثر كدام هنرمند است؟ - 110

  موراندي) 1
  سزان) 2
  گويا) 3
  گوگ ون) 4

 نور در نگارگري ايراني به چه صورت است؟ - 111

  .ماهيتي منتشر دارد) 2  . است» ي عطف نقطه«همراه با ) 1
   .شود پردازي مي سايه) 4  .شود مي موجب ايجاد عمق در تصوير) 3

 ي مقابل، متعلق به كدام كتاب است؟ نگاره - 112

  بوستان سعدي) 1
  كليله و دمنه) 2
  ي نظامي خمسه) 3
  ي فردوسي شاهنامه) 4
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 تر است؟ كدام عنصر بصري براي خلق پرسپكتيو جوي مناسب - 113

  شكل) 4  رنگ) 3  بافت) 2  روشن سايه) 1
 نشيند؟ ي بوم، بلكه در چشم بيننده به ثمر مي ي وپالت و يا پرده نه بر تخته ي نقاشي، نظر نقاش، در كدام شيوه - 114

  گرايي هيجان) 4  چين رنگ نقطه) 3  گرايي احساس) 2  گرايي دريافت) 1
 گذار آن چه كسي بوده است؟ باشد و اولين پايه چه سبكي مي Pointalismسبك  - 115

  براك  –كردند  ها را هندسي كار مي طرح) 1
  گوگ  ون –گذارند  ايي كه روي بوم ميه رنگ لكه) 2
  سورا  –گذارند  نقاط رنگي كه بر روي بوم در كنار هم مي) 3
  پل كلي  –ي كاري كودكان  نقاشي به شيوه) 4

 ، اثر كدام هنرمند است؟»ي گراند ژات بعد از ظهر يكشنبه در جزيره« - 116

  گويا) 4  گوگن) 3  ژرژ سورا) 2  انوره دوميه) 1
 اين جمله از كيست؟ - 117

هـا را   اند كه فرم چشمان ما تربيت شده. باشد استادانه، صحيح و با شكوهي از احجام تركيب شده زير نور مي بازيمعماري «
 ».كند ها را آشكار مي روشن اين فرم زير نور ببينند، سايه

  ميسن وان دروهه) 4  والتر گريپوس) 3  رايت فرانك لويد) 2  لوكور بوزيه) 1
 در معماري كدام دوره رواج پيدا كرد؟ ،وشي منق كارگيري پنجره به - 118

  قرون وسطي) 4  بيزانس) 3  رنسانس) 2   گوتيك) 1
 چيست؟نماد نور در معماري اسالمي  - 119

  زيبايي) 4  پاكي و خلوص) 3  روشنايي ) 2  وحدت الهي) 1
 اين جمله از كيست؟ - 120

سرشـار و  ي ذوق  شكوه كه نماينـده توافقي است بين يك دنيا شور و هيجان در سكوت و آرامشي با ... ا مسجد شيخ لطف«
 ».تواند داشته باشد شناسي ايرانيان است و منبعي جز ايمان مذهبي و الهام آسماني نمي زيبايي

    تيتوس بوركهارت) 2    رايت دفرانك لوي) 1
  آرتور اپهام پوپ) 4    هربرت ريد) 3

 دهد؟ تصوير مقابل، كدام بناي تاريخي را نشان مي - 121

    هانمسجد جامع اصف) 1
    مسجد كبود) 2
    ...ا مسجد شيخ لطف) 3
  مسجد امام) 4

  

  پنجم فصل 
  

 نخستين كاربرد رنگ در طي حيات بشر از كجا شروع شده است؟ - 122

  »3«و » 1« هاي گزينه) 4  ها سفالينه) 3  ها مجسمه) 2  نقاشي ديواري غارها) 1
از چـه   ،ها بر روي ديوارهاي معابدشان پيكره و هاي مذهبي و آييني و تزئينات بنا هنرمندان مصري براي نشان دادن نقاشي - 123

 كردند؟ هايي استفاده مي نوع رنگ

  هاي روشن و رقيق رنگ) 4  هاي تيره و رقيق رنگ) 3  هاي روشن و تخت رنگ) 2  و تخت هاي تيره رنگ) 1
 هاي مصري به چه رنگي بوده است؟ پوست مردان و زنان در نقاشي - 124

  زرد تيره – قرمز دودي) 2    زرد روشن –قرمز دودي ) 1
  زرد روشن –قرمز روشن ) 4    قرمز دودي –زرد روشن ) 3
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 كردند؟ چرا مصريان در آثارشان از طال استفاده مي - 125

  تأكيد بر نور و سايه) 2    ت معابدبراي تزئينا) 1
  احساس زندگي با قدرت و ثروت) 4  ارتباط محكمي با مذهب و عقايد) 3

 تصوير مقابل، مربوط به كدام تمدن است؟ - 126

  مصر باستان) 1
  يونان باستان) 2
  ي غارنشيني دوره) 3
  روم باستان) 4
  

 شود؟ مي  در مجاورت مرز ايران قرار دارد چه ناميدهسرزميني كه بين دو رود دجله و فرات  - 127

  مصر) 4  النهرين بين) 3  ماد) 2  بابل) 1
 گلدان، در تصوير مقابل متعلق به كدام تمدن است؟ - 128

  هند –موهنجودارو ) 1
  آفريقا –من بوش) 2
  يونان –كرت ) 3
  پوستان سرخ –كا اين) 4

 از كيست؟، )ارتنگ(كتاب ارژنگ  - 129

  زردشت) 4  عطار) 3  ماني) 2  الواسطي) 1
 ترين هنر آشوريان چه بوده است؟ شاخص - 130

  نقاشي ديواري) 4  سازي پيكره  )3  برجسته نقش) 2  معماري) 1
 تصوير مقابل چه نام دارد و مربوط به كدام تمدن است؟ - 131

  اكد –ايشتار ) 1
  بابل –ايشتار ) 2
  بابل –معبد اورك ) 3
  اكد –معبد اورك ) 4
  

 اولين مكتب هنري دنيا به كدام كشور نسبت داده شده است؟ - 132

  ايران) 4  يونان) 3  روم) 2  مصر ) 1
 مقابل، مربوط به كدام تمدن است؟ تصوير - 133

  سفال با نقش سياهگون –يونان ) 1
  سفال با نقش سرخگون –يونان ) 2
  سفال با نقش سياهگون –مصر ) 3
  سفال با نقش سرخگون –مصر ) 4
  

 ها بودند؟ گذاري به ترتيب پيرو كدام تمدن نمايي و رنگ يونانيان در ژرف - 134

   مصر – النهرين بين) 4  ايران – روم) 3  مصر –روم ) 2  ايران –مصر ) 1
 هاي ديواري شهرهاي پمپي و هركوالنيوم چيست؟ موضوع نقاشي - 135

  نداشتن ارتباط مستقيم با مفاهيم مذهبي) 2  اي هاي اسطوره پرستي و داستان تمناسك ب) 1
  زندگي شاهزادگان) 4    هاي جنگ و شكار صحنه) 3
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 ها را مكتوب كرد؟ ي هماهنگي رنگ ي رنگ را رسم و اصول تهيه كدام هنرمند چرخه - 136

  رامبراند) 4  لئوناردو داوينچي) 3  يان وان آيك) 2  ميكل آنژ) 1
 ابل، اثر كدام هنرمند است؟تصوير مق - 137

    يان وان آيك) 1
    ويليام ترنر) 2
    جان كنستابل) 3
  پوسن) 4

 از خصوصيات مهم دوران باروك و روكوكو چيست؟ - 138

  واداشتن چشم به حركت )2  گرايش به هنر صدر مسيحيت) 1
  هر سه گزينه) 4  بندي دقيق و سنجيده تركيب) 3

 گرفتند؟ كار مي ا رنگ غليظ روي بوم بهكدام هنرمندان مستقيماً حالت و حركت را ب - 139

  رامبراند –يان وان آيك ) 4  ترنر –يان وان آيك ) 3  ترنر –كانستابل ) 2  رامبراند –كانستابل ) 1
 م كيست؟ي سبك پست امپرسيونيس كننده ابداع - 140

  ژرژ سورا) 4  كانستابل) 3  ترنر) 2  پل سزان) 1
 اين جمله از كيست؟ - 141

 ».آميزند، شديدترند تا هنگامي كه روي بستر كار هستند بصري در چشم مي ها زماني كه به لحاظ اثر رنگ«

  ترنر) 4  ژرژ سورا) 3  پل سزان) 2  كانستابل) 1
 توسط كدام هنرمند ابداع شد؟، هاي رنگ نقاشي با نقطه - 142

  پوسن) 4  جان كنستابل) 3  پل سزان) 2  ژرژ سورا) 1
 ».منظور از راه شيري، شير نيست« اين جمله از كيست؟ - 143

  گاليور) 4  گاليله) 3  پل كله) 2  واسيلي كاندينسكي) 1
 باشد؟ ترين اثر رنگي متعلق به كدام تمدن مي قديمي - 144

  يونان) 4  مصر) 3  ايران) 2  النهرين بين) 1
 مربوط به كدام تمدن است؟ ،شهر هگمتانه - 145

  مصر) 4  بابل) 3  آشور) 2  ماد) 1
 تصوير مقابل، مربوط به كدام تمدن است؟ - 146

  سفال سيلك) 1
  سفال زيويه) 2
  سفال هفت تپه) 3
  آباد سفال اسماعيل  )4

روي آن هر كدام رنگ خاص داشته اولي سفيد، دومي سياه، سومي ارغواني، چهـارمي آبـي،   با  هفت«: ي هردوت بنا به گفته - 147
فت اختـر گـردان   هاي نمادين و مرموز آسمان ه پنجمي نارنجي و دوتاي آخر يكي نقره و ديگر با طال پوشانده شده بودند و شيوه

 .باشد مربوط به كدام شهر مي» .بوده است

  شوش) 4  لرستان) 3  شوشتر) 2  هگمتانه) 1
 باشد؟ ي مقابل، متعلق به كدام دوره مي برجسته نقش - 148

  آشور) 1
  ساساني) 2
  هخامنشي) 3
  ماد  )4
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 باشد؟ كاخ آپادانا مربوط به كدام دوران مي - 149

  نهرينال بين) 4  هخامنشي) 3  اشكاني) 2  ساساني) 1
 در كجا و مربوط به كدام دوره است؟ ،خواجه  هاي ديواري كوه نقاشي - 150

  ساساني –كرمانشاه ) 4  هخامنشي –شوش ) 3  اشكاني  –سيستان ) 2  اشكاني –شيراز ) 1
 رو مربوط به كدام دوره است؟ موزاييك روبه - 151

      كاخ بيشاپور –ساسانيان ) 1
  تخت جمشيد –هخامنشيان ) 2
      آپاداناكاخ  –ميان عيال) 3
  كوه خواجه –اشكانيان ) 4

  

 مربوط به كدام دوره است؟ ،فرش پازيريك - 152

  النهرين بين) 4  ساساني) 3  هخامنشي) 2  اشكاني) 1
 در كدام دوره، هنر و علوم ايراني با تفكر اسالمي شكوفا شد و خصوصيات جديدي پيدا كرد؟ - 153

  انصفوي) 4  انتيموري) 3  عباسيان) 2  سلجوقيان) 1
 كردند؟ ي، هنرمندان آثارشان را امضاء مياز چه تاريخ - 154

  ق . هـ 7ي  سده) 4  ق . هـ 8ي  سده) 3  ق . هـ 9ي  سده) 2  ق . هـ 6ي  سده) 1
 ، اثر كيست؟»االغاني«كتاب  - 155

  غزنوي سنايي) 4  ابوريحان بيروني) 3  ابوالفرج اصفهاني) 2  ناصر خسرو) 1
 ي مقابل، متعلق به كدام كتاب است؟ نگاره - 156

  لشاه و گ  ورقه) 1
  مقامات حريري) 2
  التواريخ جامع) 3
  ارژنگ  )4
  

 باشد؟ ، مربوط به كدام دوره ميمقابلظرف سفالي  - 157

  عباسي) 1
  ايلخاني) 2
  تيموري) 3
  سلجوقي) 4

 كاربرد رنگ در گچبري از خصوصيات كدام دوره است؟ - 158

  ايلخاني) 4  ساساني) 3  سلجوقي) 2  عباسي) 1
 باشد؟ دوره مي متعلق به كدام ،ديوان خواجوي كرماني - 159

  ايلخاني) 4  تيموري) 3  صفوي) 2  عباسي) 1
 ي تاريخي است؟ يك از دوره اي از اوج پيشرفت نقاشي و كاربرد رنگ در كدام ي دموت نمونه شاهنامه - 160

  صفوي) 4  سلجوقي) 3  ايلخاني) 2  عباسي ) 1
 ي مقابل، متعلق به كدام شاهنامه است؟ نگاره - 161

  دموت) 1
  بايسنقري) 2
  تهماسبي) 3
  ابوسعيدي  )4
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 از شاهكارهاي كدام مكتب است؟ ،ي بايسنقري شاهنامه - 162

  شيراز) 4  هرات) 3  تبريز) 2  اصفهان) 1
 گرايي در نگارگري ايراني كيست؟ پيشرو واقع - 163

  الدين بهزاد كمال) 4  رضا عباسي) 3  معين مصور) 2  سلطان محمد) 1
 باشد؟ از خصوصيات كدام مكتب مي ،زماني هم نمايش فضاي و تنوع و وسعت رنگي، ساماندهي عناصر در كادر افقي - 164

  صفوي) 4  بغداد) 3  تبريز ) 2  شيراز) 1
 از خصوصيات آثار كدام هنرمند است؟، ها، استفاده از حداقل رنگ گيري مشكي در مرز پيكره قلم - 165

  جنيد) 4  آقا ميرك) 3  الدين بهزاد كمال) 2  رضا عباسي) 1
 ي مقابل، متعلق به كدام كتاب است؟ نگاره - 166

    كليله و دمنه) 1
    نظامي  ي خمسه) 2
    الطير منطق) 3
  ي فردوسي شاهنامه) 4
  

 اثر كدام هنرمند است؟» جشن عيد فطر«ي  نگاره - 167

  مير سيدعلي) 4  سلطان محمد) 3  احمد موسي) 2  موالنا علي) 1
 چيست؟نماد  به ترتيب رنگ سفيد و سياه از نظر انديشمندان اسالمي - 168

  مراقبه و مشاهده –نهايت  انسان بي) 2  الي و فرا وجودياصل تع –نهايت  انسان بي) 1
  مراقبه و مشاهده  –وجود مطلق خدا ) 4  اصل تعالي و فرا وجودي –وجود مطلق خدا ) 3

 كنند؟ از معاني باطني را بيان مي اي هاي ايراني و اسالمي جلوه ها در نگاره كدام رنگ - 169

  سفيد –سبز ) 4  سبز –يي طال) 3  طاليي –اي  فيروزه) 2  سفيد –اي  فيروزه) 1
 سمبل جاودانگي است؟ ،هاي زير يك از رنگ كدام - 170

  طاليي) 4  سفيد) 3  آبي) 2  سبز) 1
 توسط چه كسي مطرح شد؟ ،ي رنگ تئوري نظريه - 171

  ژرژ سورا) 4  كلود مونه) 3  لئوناردو داوينچي) 2  اسحاق نيوتن) 1
 باشد؟ كدام هنرمند متأثر از كشف اثر نور در آثارش مي - 172

  مونه) 4  مانه) 3  كنستابل) 2  سوراژرژ ) 1
 شود؟ ها استفاده مي براي نشان دادن خشم و خشونت، اميد و حكمت، خالقيت، سالمت و رشد به ترتيب از كدام رنگ - 173

  قرمز –سبز  –نارنجي  –زرد ) 2  سبز –نارنجي  –زرد  –قرمز ) 1
  زرد –نارنجي  –سبز  –قرمز ) 4  قرمز –زرد  –سبز  –نارنجي ) 3

 ؟بوده استي ثروت و قدرت  نشانهدر قديم گ كدام رن - 174

  سبز) 4  بنفش) 3  طاليي) 2  اي آبي فيروزه) 1
 ، اثر كدام هنرمند است؟»هاي آفتابگردان گل« - 175

  سزان) 4  پيكاسو) 3  گوگ ون) 2  گوگن) 1
  

  ششم فصل 
  

 باشد؟ ، اثر كيست و در چه موردي مي»علم نور و بصر«كتاب  - 176
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 . . . ي گريز يعني  نقطه - 177

  .شوند تر ديده مي شوند كوچك اشياء هر چه از ديد ما دورتر مي) 1
  . شوند اشياء در يك راستا و در امتداد يك خط از ديد ما دور مي) 2
  . رسند كه اين نقطه روي خط افق است ور از چشم ناظر به هم مياي د خطوطي كه در واقعيت با هم موازيند در نقطه) 3
  . باشد گروه خطوط موازي با جهت مختلف مي) 4

 كار برد؟ ي گريز را چه كسي كشف كرد و كدام هنرمند قوانين او را در آثارش به اي و نقطه نمايي يك نقطه ژرف - 178

    كاراواجيو –برونكسلي ) 2    مازاتچو –برونلسكي ) 1
  مازاتچو –لئوناردو داوينچي ) 4  كاراواجيو –اردو داوينچي لئون) 3

 باشد؟ اي درست مي اي و دو نقطه يك از موارد زير، در مورد پرسپكتيو يك نقطه كدام - 179

اي تمـامي   پرسپكتيو دو نقطهدر صورتي كه در . باشد تصوير و عمود بر سطح زمين نمي  اي خطوط موازي پرده در پرسپكتيو يك نقطه) 1
  .باشد خطوط عمود بر پرده تصوير و سطح زمين مي

اي اضالع شيء موازي با پرده تصوير  اي شيء موازي با پرده تصوير است، در صورتي كه در پرسپكتيو دو نقطه در پرسپكتيو يك نقطه) 2
  . نيست
ها  اي تمامي اندازه در صورتي كه در پرسپكتيو دو نقطه. شان نيست حقيقي ي ها به اندازه كدام از اندازه اي هيچ در پرسپكتيو يك نقطه) 3

  . شان است ي واقعي برابر با اندازه
  »3«و » 2«هاي گزينه) 4

 نمايي حاكم است؟ چه اصولي در ژرف - 180

  ها ي گزينه همه) 4  پوشاني هم) 3  كوتاه شدن) 2  نزديك شدن) 1
 ه است؟نمايي استفاده شد در تصوير مقابل، از چه ژرف - 181

  نمايي مركزي ژرف) 1
  نمايي مورب ژرف) 2
  نمايي از پايين ژرف) 3
  نمايي از باال ژرف) 4
  

 تصوير مقابل، اثر كدام هنرمند است؟ - 182

  گوگ ون –شب پر ستاره ) 1
  گوگ ون –كافه شبانه ) 2
  بوت گوستاو كاي –خيابان پاريس ) 3
  پل كلي –يي لياشهر ايتا) 4
  

 كدام هنرمند است؟، اثر »موج بزرگ كاناگاوا« - 183

  هوكوساي) 4  هياكويي) 3  كائوچي) 2  سشو) 1
 دانست؟ كدام فيلسوف حركت را با زمان و مكان در ارتباط مي - 184

  فلوطين) 4  ارسطو) 3  افالطون) 2  سقراط) 1
 نمايي استفاده شده است؟ اي، از چه ژرف خانه در نقاشي قهوه - 185

  تغيير رنگ) 4  پوشاني هم) 3  تغيير اندازه) 2  مقامي) 1
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  1كارگاه هنر  ي پاسخنامه

  
   فصل اول

  
 . گردد بعد پيدا كرده و تبديل به عنصر جديدي به نام خط مي ،وقتي نقطه از يك جهت تكثير و متحرك شود  »1«ي گزينه - 1

ـ   هاي اوليـه  خط در طراحي و طرح .ي توان و انرژي بسيار استبصري خط به علت ماهيت خاصش دارا در هنرهاي  »1«ي گزينه - 2 ب ي اغل
 . ساكن و ايستا نيست بلكه عنصري مهم و آغازكننده است

 . آثار بصري استبه تجسم بخشيدن  ايعنصري مهم و آغازكننده است و به همين دليل عنصر پر اهميتي بر  »2«ي گزينه - 3

 .ترين عناصر بصري است خط، از پر كاربردترين و ملموس  »1«ي گزينه - 4

 .آورده است وجود بهخطوط و اشكال را  ،هاي رنگارنگ اده از نقطهدر اين اثر كاندينسكي با استف  »2«ي گزينه - 5

) سنگ، زغـال و غيـره  (داد  هاي غارنشين، براي نمايش و بيان ذهن خود از ابزاري كه محيط در اختيارشان قرار مي انسان  »2«ي گزينه - 6
 .پرداختند به طراحي مي ،كردند و به كمك خطوط سيال و شفاف استفاده مي

اي خطـوط منقطـع    اي از پرندگان در آسـمان نمونـه   يستادن افراد متعدد در خط ايستگاه اتوبوس و يا پرواز خطي دستها  »1«ي گزينه - 7
 . شود محسوب مي

 . كرده است ، در آثار خويش از خطوط پيچان و منقطع استفاده ميگوگ وينسنت ون  »1«ي گزينه - 8

 .باشد ت مياي از خطوط ناپايدار در طبيع نمونه ،رعد و برق  »1«ي گزينه - 9

اين خطوط از طريق اتصال و ارتباط ذهني بين دو عنصر كه در يك جهت باشند از طريق چشمان بيننده در  ؛خطوط ذهني  »3«ي گزينه -10
باشد و در حقيقت مسير ارتباطي بين دو نقطه  ي آن خطوط نامرئي و ذهني مي گيرد و نتيجه ذهن به صورت ثابت شكل مي

 . شود ده ايجاد ميبينن است كه به صورت بهتر در ذهن

در طبيعت نيز خط افـق همـين حـس را القـاء     . بينيم همانند مي، با شخصي كه در حال استراحت ما خط افق را در محيط  »3«ي گزينه -11
 . كند مي

 .كنند ، فضايي آرام و ساكن را به بيننده القاء ميخطوط افقي  »3«ي گزينه -12

 .اند ونگر ايستايي و سك خطوط عمودي، بيان  »1«ي گزينه -13

ـ بيند و هنرمندان نيز با استفاده از كيفيت پو ه خط اريب را متحرك مينآگاهانا ذهن ما  »1«ي گزينه -14 حركـت را در   ،اي خطـوط اريـب  ي
 . نمايند اجسام القاء مي

اي كـه موضـوعي ملمـوس را نمـايش دهنـد، دار      ساخته شوند و بدون اين ترين تالش و به سرعت توانند با كم خطوط مي  »1«ي گزينه -15
 . كيفيتي بياني و حركتي باشند

 . كار رفته است خط در آثار بريژيت رايلي، به صورت منظم و دقيق به  »1«ي گزينه -16

در اين طراحي هنرمند با استفاده از خطوط آزاد و روان مهارت خود را بـه نمـايش    –طراحي با قلم آهني  –آلبرشت دورر   »2«ي گزينه -17
 . گذاشته است

جكسون پاالك از هنرمنداني است كه بـه خلـق   . شود ر مدرن، به تنهايي در آثار بسياري از هنرمندان ديده ميخط در هن  »1«ي گزينه -18
 . آثاري با استفاده از خط و بدون عناصر تصويري مشخص پرداخته است

 .ردپويايي و حركت خطوط باعث شده است كه در هنر گرافيك به ويژه پوستر بسيار مورد توجه قرار گي  »4«ي گزينه -19

با استفاده از ريتم خطوط عمودي به بيان حركت و سرعت در زندگي ماشيني و مدرن پرداخته  وي ؛فتوريسم ،جوزف استال  »1«ي گزينه -20
 . است

ـ  هـا بـه   ايران تغييراتـي در طراحـي  هاي دهم به بعد و با ورود اروپاييان به  در نگارگري ايراني در سده  »1«ي گزينه -21 از . آيـد  ود مـي وج
پردازي و پرسپكتيو استفاده كند و  او هرگز نكوشيد از اسلوب سايه. را نام برد» رضا عباسي«توان  ين دوران ميهنرمندان ا

 . هاي بصري خط استوار بود تر بر اساس ارزش سبك او بيش
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هـا را در نهايـت    ها و شكل توانست حجم ي قلم ني مي وسيله  دستي بود كه با تغيير وزن خطوط به رضا عباسي طراح چيره  »2«ي گزينه -22
 . ظرافت نشان دهد

 .شود ، تغيير ضخامت خط در بيان فرم ديده ميرضا عباسيدر آثار   »2«ي گزينه -23

ها را به تصـوير در آورد خطـوط محيطـي گفتـه      هاي اشكال باشد و محيط بيروني، لبه ي لبه كننده به خطوطي كه توصيف  »2«ي گزينه -24
 .استترين نوع استفاده از خط  شود كه معمول مي

كنند بلكه با ايجاد حركـت و درهـم تنيـدن     خطوط هيجاني برخالف خطوط محيطي دور اشكال حركت نمي. انوره دوميه   »1«ي گزينه -25
 .آورند مي وجود بهشكل را 

ـ  ؛شود سوژه طراحي نمي با استفاده از خطوط بياني،  »2«ي گزينه -26 ي بلكه حركت، وزن و طرز قرار گرفتن و يا حالت سوژه است كه طراح
 . آورند مي وجود بهترين حركت را  ها هميشه بيش اين نوع از طراحي. شود مي

ي اين است كه دست  دهنده هاي رامبراند كيفيتي پويا دارد و سرشار از طراوت و انرژي هستند و نشان طور كلي طراحي به  »3«ي گزينه -27
اي متوقف نشده و به سرعت  هاي طرح لحظه تترين قسم ترين و ظريف هنرمند دائم در حال حركت بوده و حتي براي دقيق

 . ي كاغذ منتقل كرده است ها را كه از طريق چشم به ذهن منتقل شده بر روي صفحه يافته

 خطوط به صورت نقش  »3«ي گزينه -28

 روشن به كمك هاشور اثر فرانسيسكو گويا ايجاد سايه  »3«ي گزينه -29

مو و مركب به كمك خط و سـطوح خاكسـتري بـا     در اين طراحي با استفاده از قلم .خطوط بيانيبا استفاده از رامبراند، اثر   »1«ي گزينه -30
 . خورد به خلق اثر خود پرداخته است هايش به چشم مي سرعتي كه در تمام طرح

 .امپرسيونيست  »2«ي گزينه -31

 .روشني يرنگ و ارزش تاريك  »3«ي گزينه -32

هاي چاپ است كه در  يكي از شيوه) ليتوگرافي(چاپ سنگي . ران بودهاي چاپ كتاب در اي چاپ سنگي يكي از اولين شيوه  »1«ي گزينه -33
شـود و سـپس كاغـذ را روي آن     هاي سنگ با اسيد خورده شده و بعد روي آن با مركب چاپ پوشيده مـي  آن سطح ورقه

 .شد گذاشتند و عكس روي كاغذ چاپ مي مي

 .هجري 1308 –الشعرا  محمودخان ملك -استنساخ  »3«ي گزينه -34

آوردند كه يـادآور مفهـوم    ميوجود   مو اثري به مارپيچي، رنگ و قلم هنرمندان امپرسيونيست با استفاده از خطوط پهن و  »1«ي گزينه -35
 . باشد ي متكثر در حال حركت مي عنوان نقطه خط به

 
  دوم فصل 

  
هاي مسطح به صورت سـه   ي نيز شكلافتيم، هر چند كه در موارد ي شكل معموالً به ياد عنصر دو بعدي مي با شنيدن واژه  »1«ي گزينه -36

وجـود   در اثر نوعي خطاي چشمي بـه   در هنرهاي بصري دو بعدي، ايجاد حجم و بعد سوم،. شوند ظاهر مي) مجازي(بعدي 
عمق و بعد سوم با استفاده از فن پرسـپكتيو  ، ...دو بعدي مانند نقاشي، طراحي  ي تصاوير آيد، به اين معني كه در كليه مي
 . يدآ دست مي به

هـا و   در طـرح . گرايي پرهيز كردند با پيشرفت هنر عكاسي، نقاشان و طراحان به اغراق در آثارشان روي آوردند و از عين  »2«ي گزينه -37
سازي آثار آلبرت جاكومتي نيز گويـاي ايـن مطلـب     در هنر مجسمه. هاي پيكاسو اين شيوه به خوبي مشهود است نقاشي
 . است

 . پردازد معموالً در آثارش از طريق اغراق به بيان افكار و احساساتش مي جاكومتي وآلبرت  »3«ي گزينه -38

نه از آن جهت كه از نگريستن به دنيا پرهيز داشتند،  .ها بودند هايشان در پي نمايش آرمان هنرمندان رنسانسي در نقاشي  »1«ي گزينه -39
 . نددر اين جهان را بياب نخواستند حقيقت مطلق و پنها بلكه از آن رو كه مي

هـاي   سازي و معماري را شكسته و بـا روش  اند مرز بين نقاشي، طراحي، مجسمه امروزه بسياري از هنرمندان كوشش كرده  »2«ي گزينه -40
 .ديگر تركيب كنند بعدي را با يك  كنند عناصر دو بعدي و سه مختلفي سعي مي

 گرايي آرمان  »1«ي گزينه -41



  25  كانون فرهنگي آموزش  1كارگاه هنر   
اب

 كت
كد

 :
75

45
  /

ال 
س

95
 

از نگريسـتن بـه دنيـا پرهيـز     ها بودند، نـه از آن جهـت كـه     در پي نمايش آرمان هايشان هنرمندان رنسانسي در نقاشي  »1«ي گزينه -42
 .خواستند حقيقت مطلق و پنهان در اين جهان را بيابند اند، بلكه از آن رو كه مي داشته

چـه كـه    ره آندر يك اثر آبسـت . شود شود و تا جايي كه امكان دارد شكل ساده مي در اين شيوه جزئيات ناديده گرفته مي  »1«ي گزينه -43
 .باشد مهم و آشكار است سادگي آن شكل مي

 .گيرد ي عنصر شكل صورت مي وسيله  ترين بيان معاني و نور به بيش  »2«ي گزينه -44

 . شود صورت سطح و در آثار سه بعدي به صورت حجم مطرح مي  در آثار دو بعدي به شكل  »3«ي گزينه -45

 .است آبسترهگر سبك  اشد كه بيانب مينائوم گابو تصوير مورد نظر، اثر   »2«ي گزينه -46

 .اي در بيان حجم دارد كننده نور نقش تعيين  »2«ي گزينه -47

 . كرد انگيزي عضالني ترسيم مي هايش را به شكل حيرت ها را با استفاده از عظمت در تناسب و اغلب پيكره ، بدنميكل آنژ  »1«ي گزينه -48

نمايش حاالت ظريـف و  . هاي كامل بود عنصر الهي و ملكوتي در وجود انسان ويژگي هنر لئوناردو داوينچي تأكيد بر يافتن  »2«ي گزينه -49
هـاي   ها، هماهنگي پيكره با محيط اطرافش و حذف جزئيات غيرضروري براي القاي حركت همگي از ويژگي دقيق در چهره

 .گرايي لئوناردو داوينچي است آرمان

حس  هايش بندي در تركيبو از لحاظ شكل و رنگ بسيار زيبا هستند  كهكرد  ها را به صورت آرماني تصور مي رافائل پيكره  »1«ي گزينه -50
اي هستند كه رافائـل پيوسـته در آثـارش     عمده دو آرمانسادگي و وضوح . كند سادگي و وضوح را در مخاطب تقويت مي

 . كند دنبال مي

مانند قوانيني كه در دوران كالسيك مورد توجـه  . تزيباشناسانه در هنر اسبازگشت معيارهاي  ،)آليسم ايده(گرايي  آرمان  »3«ي گزينه -51
 . هنرمندان بود

 . باشد مي لئوناردو داوينچيتصوير مورد نظر، اثر   »2«ي گزينه -52

 . شود مي  ناميده آبسترهسازي تصاوير به كمك اشكال هندسي پايه همراه است،  تغيير در هنر كه با ساده  »1«ي گزينه -53

چه مهم و آشـكار   شود و در يك اثر آبستره آن اديده گرفته شده و تا جايي كه امكان دارد ساده ميدر اين شيوه جزئيات ن  »1«ي گزينه -54
 . است سادگي آن است

منطـق و   ،شـود و نمـودار سـكون    درجه و خطوط عمود، محكم و استوار ديده مـي  90شكل مربع به علت داشتن زواياي   »3«ي گزينه -55
ام گيتي و جهان مادي است و به طور نمادين آن چه را كه براي ساختن جهان مردانگي است و از نظر فلسفي وابسته به نظ

 . دهد ضروري است، نمايش مي

مربع از نظر فلسفي وابسته به نظام گيتي و جهان مادي است و به طور نمادين آن چه را كه براي ساختن جهـان ضـروري     »1«ي گزينه -56
 .دهد است، نمايش مي

 . تواند نمادي از زنانگي نيز باشد گر حركت و احساس است و مي دايره بيان. ت متضاد با شكل مربع استدايره از بعضي جها  »2«ي گزينه -57

 . گر حركت، احساس و نشاني از زنانگي است دايره نيز بيان. مربع نمادي از سكون، مردانگي و عقل است  »3«ي گزينه -58

 . ، متعلق به چين باستان است»يين و يانگ«  »1«ي گزينه -59

حالتي از مذكر، آسـمان، روشـني و خورشـيد و    » يانگ«تاريكي، ماه و انفعال داللت داشته و   بر مؤنث، زمين،» يين«نماد   »4«ي گزينه -60
 .باشد اين نماد متقارن يك حركت چرخشي پيوسته مي. عامل فعال در طبيعت است

ـ     ديده مـي  درجه و خطوط عمود، محكم و استوار 90شكل مربع به علت داشتن زواياي   »3«ي گزينه -61 ق و شـود و نمـودار سـكون، منط
 . مردانگي است

 . تواند نمادي از زنانگي باشد گر حركت و احساس است و مي دايره، بيان  »3«ي گزينه -62

تواند نماد استحكام باشد و برعكس هرگاه بر يكي از رئـوس خـود    اش پايين باشد، شكل پايدار بوده و مي مثلثي كه قاعده  »3«ي گزينه -63
 . گيرد متزلزل به خود مي الت ناپايدارقرار گيرد ح

هنرمندان در تمام دوران تاريخي از حركت اريب و پر انرژي مثلـث در  . ارجاسب راي بايسنقري، كشتن اسفنديار  شاهنامه  »1«ي گزينه -64
 .اند آثار خود بسيار بهره برده

معمـاران،    هـاي نقاشـان،   گري زدهم، از بطن آزمايشي نو آرنوو، اين سبك تزئيني در مقابل هنر آكادميك مرسوم در سده  »2«ي گزينه -65
 . صنعتگران و طراحان سر برآورده است
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 . باشد مي پوستر آرنووتصوير مورد نظر،   »2«ي گزينه -66

كوشيدند تا هنري نو را پديد آورنـد و بـه    ديگر مي هاي مختلف هنري با يك هنرمندان اين جنبش عالوه بر آميختن رشته  »1«ي گزينه -67
هايي را كه با  ها يا شيوه بدين ترتيب شكل. تر شناخته شده بود هايي روي آوردند كه كم گيري از سبك ور به بهرههمين منظ

بـود   از هنر شرقي، قرون وسطايي و يا از گوتيك الهام گرفته و هاي خطي، سازگار بود جوي انتزاع مبتني بر حركت و جست
 . بردند كار بهدر آثار خود را 

 .هاي طبيعي است اين سبك تأكيد تصوير بر روي خطوط منحني با شكلدر   »2«ي گزينه -68

 الدين بهزاد، مجلس يوسف و زليخا كمال  »1«ي گزينه -69

 .ي هنر نگارگري ايراني است ترين خصيصه زمان، مهم طور هم استفاده از سطوح هندسي و نشان دادن برون و درون به  »3«ي گزينه -70

 .باشد هاي هنر نگارگري ايراني مي صوير از خصيصهنشان دادن چندين فضا در ت  »3«ي گزينه -71

معمـاران،    هـاي نقاشـان،   گـري  ي نـوزدهم، از بطـن آزمـايش    اين سبك تزئيني در مقابل هنر آكادميك مرسوم در سـده   »1«ي گزينه -72
 . است  گران و طراحان سر بر آورده صنعت

هده و ادراك هستند و در بيان اثر هنري به يك ميـزان مـؤثر   زمان قابل مشا فضاي مثبت و منفي هر دو داراي شكل و هم  »2«ي گزينه -73
 . باشند مي

كند، حروف فضـاي مثبـت و بيـرون آن فضـاي منفـي       هاي مثبت و منفي در طراحي حروف نيز بسيار نمود پيدا مي شكل  »4«ي گزينه -74
اي منفي بـين حـروف بسـيار    ه  پردازند به زيبايي و فرم شكل شود و طراحاني كه در اين زمينه به فعاليت مي محسوب مي
 .شود ها نيز يافت مي كاري ها و مشبك چيني ي شكل مثبت و منفي در بين هنرهاي ايراني در گره اين شيوه. توجه دارند

  

  سوم فصل 
  

 . وجود آوردند ترين تحول در كاربرد بافت را با تركيب مواد و كالژ به مهم) پيكاسو و براك(نقاشان مدرن   »2«ي گزينه -75

هـاي بصـري    تواند در بيان افكار و احساسات بسيار مؤثر باشـد و جلـوه   در هنر طراحي به علت محدوديت ابزار، بافت مي  »1«ي گزينه -76
 .متفاوتي را پيش روي مخاطب قرار دهد

 . باشد اش مي هاي فرهنگي و عقيدتي هنرمند و جامعه ي ويژگي دهنده  بافت نشان  »2«ي گزينه -77

 ر كنشيهن –جكسون پاالك   »2«ي گزينه -78

و گـاهي كاشـي    مايـه  نقش تكرار گاهي به صورت .در تزئينات معماري ايراني بسيار زيبا استفاده شده است ها، نگاره  بافت  »1«ي گزينه -79
 . گونه بافت قابليت اجرا با انواع مواد را دارد كاري، در واقع اين بري و آينه معرق و يا به صورت گچ

آمـد ارزش خاصـي    وجود مـي  مو بر روي بوم به ت كيفيت تصويري بافت رنگي كه از ضربات قلمبراي نقاشان امپرسيونيس  »1«ي گزينه -80
 .داشت

 . اند در آثار خود از كيفيت بصري بافت بسيار استفاده كرده گوگ ونوينسنت  و پل سزان  »1«ي گزينه -81

 .باشد مي گوگ ونوينسنت تصوير مورد نظر، اثر   »1«ي گزينه -82

 ي ساساني، اردشير اول، فيروزآباد فارس ورهي د برجسته نقش  »2«ي گزينه -83

گيرند  مي  هاي مدرن يعني از طريق تركيب مواد، بسيار بهره  هنرمندان نقاش ايراني امروزه نيز در آثارشان از بافت به شيوه  »3«ي گزينه -84
 . آورند  وجود مي بهرا هاي بصري ويژه و گاهي خاص خود  و جلوه

چنين بـه تنهـايي و بـدون     تواند بسيار مؤثر باشد و هم صر ويژه در انتقال مفهوم و يا حس خاص مييك عن عنوان بهبافت   »1«ي گزينه -85
 .يك اثر هنري مطرح شود عنوان بهتواند  داشتن تصويري خاص مي

  

  چهارم فصل 
  

 . دانند تعالي مي بارياي برخوردار است و آن را نمادي از ذات  در ايران باستان و ايران اسالمي نور از جايگاه ويژه  »4«ي گزينه -86

بـا  . شـود  تر ديده مي كند يا فضاهاي بزرگ، كوچك فضاهاي كوچك، بزرگ جلوه مي. شود به كمك نور، فضاها دگرگون مي  »2«ي گزينه -87
 . توان فضايي را شاد يا دلگير كرد آن مي
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نه در تاريكي . علت وجود نسبي نور است توانايي ديدن به. مايه، ميزان شدت تاريكي و روشنايي است ارزش بصري يا رنگ  »3«ي گزينه -88
بينيم و به اشياء و ديوارهـا برخـورد    در يك اتاق تيره در شب ما چيزي نمي. مطلق و نه در نور محض چيزي نخواهيم ديد

هاي خطوط تايپ شده با روشنايي زمينـه در   اي كه شما در حال خواندش هستيد خواناست چرا كه تيرگي  صفحه. كنيم مي
 . تضاد است

 . تري دارند اشياي زبر و خشن بازتاب نور كم. رسد تري به چشم ما مي بازتاب نور از اشياي صيقلي و درخشان با شدت بيش  »2«ي گزينه -89

 ميكل آنژبرده اسير،   »4«ي گزينه -90

. بعد سـوم اسـت   ها براي نشان دادن روشن يكي از مؤثرترين روش سايه. كنيم سه بعدي است جهاني كه در آن زندگي مي  »1«ي گزينه -91
تـوان   روشن مشكل مي هاي زيادي براي نمايش بعد سوم وجود دارد، ولي بدون سايه روش) پرسپكتيو(نمايي  البته در ژرف

 .تصويري نزديك به واقعيت ارائه داد

 . شد هاي باستاني، نور مظهر مردانگي بود و خداي خورشيد از جنس نر انتخاب مي در تمدن  »4«ي گزينه -92

ي كهن چين بـارزتر   ر فلسفهديگر د اين نياز تاريكي و روشنايي به يك. باشد نياز به تاريكي و نياز به روشنايي يكسان مي  »4«ي گزينه -93
حركت چرخشي، پيوسـته و نيرومنـد    معرفيانگ  ن وتركيب متقارن يي. نگ مظهر نور استيا ن مظهر تاريكي ويي. است
 . سپارد گردد وقتي يين به اوج خود رسيد جايش را به يانگ مي خود باز ميها يانگ چرخ زنان به مبدأ  به اعتقاد آن .است

 آپولون در يونان باستان –هورس در مصر باستان  –النهرين  شمس در بين –ميترا در ايران باستان   »1«ي گزينه -94

 .است خداي زمين و طوفان انليل و النهرين نانار خداي ماه در بين  »4«ي گزينه -95

 ) لبخند ژكوند(موناليزا  –رنسانس  –ردو داوينچي لئونا  »2«ي گزينه -96

 لئوناردو داوينچي  »3«ي گزينه -97

 . رامبراند در نورپردازي به اوج خود رسيد  »1«ي گزينه -98

 .هاي عاطفي شدت بخشيدند اين هنرمندان به مبالغه و اغراق در نورپردازي رسيدند و به جنبه  »4«ي گزينه -99

 كاراواجيو -فرا خوانده شدن قديس متي   »2«ي گزينه -100

 .ي فاوست در ترديد و دو دلي ميان خير و شر بود شخصيت دوگانه ؛رامبراند، حكاكي  »1«ي گزينه -101

 . ها پرداخته و شديداً بر تأثير عاطفي اثر افزوده است سايه اميل نولده در اثرش به نام پيامبر به حذف نيم  »1«ي گزينه -102

اهميت شوند، فضاي مثبـت و منفـي    بي يا ها حذف سايه ر شدت خود برسند و نيمهنگامي كه تاريكي و روشنايي به حداكث  »3«ي گزينه -103
 .يزندآم برخي هنرمندان در هنر نوين، عناصر توصيفي و انتزاعي را در هم مي. شود ايجاد مي

ند و فضايي كـامالً  ا ها از ميان رفته سايه در آثار چاپي كته كل ويتس شدت تاريكي و روشنايي به قدري است كه گاهي نيم  »3«ي گزينه -104
 . آمده است و حس خشونت و هيجان و اندوه در آن تشديد شده است وجود بهمثبت و منفي 

 حكاكي – اندوه و سوگواري –كته كل ويتس   »3«ي گزينه -105

 . دست يافته است يها به چنين اثر سايه ها و نيم هنرمند بدون دوربين با حذف سايه –فتوگرام  –موهولي ناگي   »2«ي گزينه -106

نگيختن احساسـات رقيـق و آرام   هاي تاريك و روشن توجه فراوان نموده و از آن براي برا تر آثارش به ارزش سورا در بيش  »3«ي گزينه -107
 . استفاده نموده است

 نامه –فرانسيس گويا   »4«ي گزينه -108

 شونده هاي كوچك مربع – جوزف آلبرز  »3«ي گزينه -109

 ها طريجان ب طبيعت بي –جورجيو موراندي   »1«ي گزينه -110

امـا از حيـث   . شود پردازي نمي پردازي و سايه ها است و طبيعت نگارگري ايراني نور منتشر دارد و در جهاني به دور از سايه  »2«ي گزينه -111
. يابـد  هاي مكمل به تاريك و روشنايي الزم دست مـي  ها و كاربرد مناسب رنگ ارزش بصري به دليل استفاده از تضاد رنگ

 . دارند آورند و گويي به سوي نور مطلق گام بر مي هاي نقاشي مي را در رنگانوار الهي نگارگران 

 كليله و دمنه  »2«ي گزينه -112

 .روشن استفاده كرد توان از سايه پرسپكتيو جوي مي در  »1«ي گزينه -113

 چين رنگ نقطه  »3«ي گزينه -114

زرد، قرمـز، آبـي و   . رنگ خالص بهره گرفته اسـت پردازي انجام داده و فقط از چهار  ي نقطه هايش را به شيوه سورا نقاشي  »3«ي گزينه -115
شوند و بـه   كار برده است كه در چشم و ذهن بيننده نقاط رنگي با هم مخلوط مي روي تابلو بهسياه را به صورت نقاط ريزي 




