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   »2«ي گزينه - 101

سپس در زمان هخامنشي . كار رفت يا انسان گاو بالدار ابتدا در تمدن آشور و در دورشاروكين به» الماسو«
  .  الماسو هستيم استفاده ازجمشيد شاهد ي خشايارشا در تخت در دروازه

   »3«ي گزينه - 102

دهي با مواد نرم را برتر از  شكلاو . سازي امپرسيونيست بود ي پيكره ترين نماينده آگوست رودن برجسته
او در بهترين . داد دانست و به نمايش حركت و حالت بسيار اهميت مي كاري روي مواد سخت مي كنده

 به بيان عاطفي قوي ،كرد تمام رها مي ها را ميكل آنژوار نيمه هاي مفرغي و مرمرينش كه غالباً آن مجسمه
  . دست يافت

   »1«ي گزينه - 103

دار  اين كاخ داراي يك ايوان بزرگ طاق.  دختر در فيروزآباد شبيه كاخ فيروزآباد است ي قلعه طرح و نقشه
باز بوده كه به آن گنبد نوك سرگشاده و به طرف آسمان . است كه در پشت اين ايوان گنبدي قرار دارد

  . گويند مي» هورنو«
   »3«ي گزينه - 104

آيند كه به مرور زمان در  ي هند به حساب مي ارهق ترين نوع معماري مذهبي آريايي در شبه استوپاها ابتدايي
در استوپاها . اند تر ساخته شده و به عنوان سبك خاص معماري بودايي مورد توجه قرار گرفته ابعاد بزرگ

هاي  النوع شود و انبوهي از نقوش برجسته و رب خالي ارائه مي) تخت(معموالً حضور نمادين بودا با سرير 
  . شود ا فضاي گياهي در آن ديده مي آميخته بثمذكر و مؤن

   »4«ي گزينه - 105

  .)است» 1«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
بريسم گذار تن كاراواجو پايه. ي باروك است اثر كاراواجو، نقاش دوره» شام درامائوس«تصوير داده شده، با عنوان 

زمينه استفاده نموده  سردن پتر كردن حس پيكرها از تاريك ك او در اين تصوير براي بيش. است) نگاري تاريك(
. گذاشت  به نمايش ميفلسفيي  كاراواجو موضوعات مذهبي را به صورتي عاميانه و به دور از مسائل پيچيده. است

خوان  ي رنسانس است و خيلي با مشخصات آثار باروك هم هاي يك اثر دوره هم ويژگي» 2«ي به نظر گزينه
  .اوير توجهي نداشتكاراواجو به آرماني نشان دادن تص. نيست

   »4«ي گزينه - 106

، اگر منظور از سطوح نامنظم »4«ي ها پخش شده است، اما در گزينه متأسفانه جواب درست در بين گزينه
  . است» 4«ي  همان ابزارهاي سنگي باشد، جواب گزينه،طبيعي
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   »3«ي گزينه - 107

مق صحنه، زمين را به طور آشوريان براي تجسم ع.  بر روي سنگ است برجسته ترين هنر آشوري نقش شاخص
  . دهند قائم و پيكرها و اشياء را در وضعي طبيعي نشان مي

 »2«ي گزينه - 108

هاي معماري مصري است كه به صورت چهارگوش از سنگ يا آجر با  ترين نمونه ، از ابتدايي»مصطبه«
  . اند شدهدار بر روي مقابر زيرزميني ساخته  ديوارهاي شيب

   »2«ي گزينه - 109

ي  افزون بر گنجينه. هاي جيحون در آسياي ميانه و مربوط به زمان مادها است اليي، از گنجينهي ط اين ارابه
  . باشند ي كردستان و كالردشت مربوط به زمان مادها مي جيحون آثار زرين مارليك گيالن، زيويه

   »1«ي گزينه - 110

  . ند استمايه از خصوصيات نگارگري مغولي ه هاي پر هاي خطي و رنگ  كار بردن طراحي به
   »4«ي گزينه - 111

همچنين به پيراهن مادي . شود ، كاله نمدين به شكل تاج مخروطي است كه در پوشاك مادها ديده مي»تيار«
  .گفتند مي» آكيناس«و به خنجر مادي » ساراپيس«

   »3«ي گزينه - 112

ر مربوط به رام اردشير توسط نخستين فرمانرواي ساساني در شهر گو )اردشيرخوره(كاخ فيروزآباد 
در ساخت اين بنا از . با انگيزه سياسي يعني شورش عليه اردوان پنجم ساخته شده است) فيروزآباد(

. اند، استفاده شده و روي آن سفيدكاري شده است هاي ناصاف كه به كمك مالت به هم متصل شده سنگ
 . هاي هخامنشي اقتباس شده است الزم به ذكر است كه جزئيات تزئينات اين كاخ از كاخ

   »3«ي گزينه - 113

  .)است» 4«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
هاي اوليه داراي  اكثر سفال. گون در سفالگري رايج شدي سرخگون و سياه ي كهن يونان دو شيوه  دورهدر

ي سرخ  رنگ روي زمينه گاه سطوح نقوش هندسي و تصاوير زنده با لعابي سياه آن. رنگ بودند ي سرخ زمينه
اين روش در عين . شده است ات طرح انسان يا جانور با نوك سوزن نقش ميايجاد گشته و سپس جزئي

تري  ي مطلوب براي رفع اين مشكل شيوه. شد دشوار بودن در اجرا نيز مانع از پرداخت دقيق به جزئيات مي
هايي كه قرار بود نقش داشته باشد، با  كار گرفته شد، در اين روش جديد كل سطح ظرف به جز بخش به

تر و  توانست نقوش را با جزئيات دقيق گاه هنرمند با دقت و آزادي مي شد، آن رنگ پوشيده مي ياهلعاب س
  . تر ترسيم كند ظريف

   »1«ي گزينه - 114

برجسته و اشكال ساختماني عظيم  ي نقشگامساختن رويدادهاي واقعي همدانه به لحاظ ارزش فتوحات و جاو
در روم شكل گرفت كه براي » امپراطوري«ي  ي در دورهنماهاي پيروز نوع جديدي از بناها به صورت طاق

  . توان به طاق تيتوس و طاق كنستانتين اشاره كرد نمونه مي
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   »2«ي گزينه - 115

ترين  كاري به مهم ي بيزانس موزاييك بعدها در دوره. ها ابداع شد هاي الوان توسط سومري موزاييك با سنگ
كاري استفاده شده  هاي الوان در موزاييك  رنگي و سنگهاي در بيزانس از شيشه. عنصر تزئيني بدل گرديد

از ديگر خصوصيات . شد تري مي ي رنگي باعث تنوع رنگي و شفافيت بيش  از شيشه استفاده. است
هاي بلند و كشيده جهت تأكيد بر ماهيت  توان به حركات خشك و رسمي، اندام مي هاي بيزانس  موزاييك

ها با چشمان درشت، رديف كردن تصاوير در   چهره ها، نمايش  جامهغيرجسماني، نشان دادن چين و چروك
  . پوشاني و نمايش فيگورها به صورت تخت با خطوط محيطي سياه اشاره كرد كنار هم و پرهيز از هم

   »4«ي گزينه - 116

  .براي تثبيت تصوير نياز به سرعت باال دارد» تله«استفاده از لنز 
   »4«ي گزينه - 117

ي  او با كشيدن پرده. گرايي روم باستان بود ي نئوكالسيك تحت تأثير طبيعت  شيوه، نقاش»ژاك لويي داويد«
اي براي صلح و آزادي است، فضايل اخالقي روم باستان را يادآور شد و در  كه بيانه» ها سوگند هوراتيوس«

م و بندي محك در كتاب آشنايي با مكاتب نقاشي ذكر شده كه تركيب. گرايي گام برداشت مسير كالسيك
  . هندسي و محاسبات رياضي دقيق از خصوصيات آثار داويد است

   »2«ي گزينه - 118

ي معماري از زمان مغول آغاز شد، در  اين شيوه. ي معماري آذري است ارگ عليشاه در تبريز مربوط به شيوه
  . ي صفوي ادامه داشت ي تيموري به اوج رسيد و تا اوايل دوره دوره

   »3«ي گزينه - 119

  .ي اسالمي در سمرقند و نيشابور بوده است هاي قرون اوليه نصر مهم تزئين سفالينهخوشنويسي كوفي ع
   »2«ي گزينه - 120

ي ذهني بوتچوني  زماني و پياپي سطوح مشغله پويش هم. ي فوتوريسم است ساز شيوه ، پيكره»امبرتو بوتچوني«
. طمي تجسم بخشيده استبود به همين خاطر براي حركت در فضا، شكل اعضاي بدن را در حالت دائماً متال

  . گرايي كوبيسم براي بيان حركت و زمان استفاده كرده است هاي حجم از ويژگيبوتچوني 
   »1«ي گزينه - 121

در آثار او ارجحيت واكنش حس بر عقل و تأكيد بر تخيل هنرمند در ساخت اثر . گوگن از نقاشان رمزگراست
  . مطرح است

   »1«ي گزينه - 122

  .)است» 3«ي كليد سازمان سنجش گزينه(
) سه سويه(ي هاللي  در صحنه. هاي تئاتر مصداق دارد ها در صحنه ي گزينه بقيه» 1« ي به جز گزينه

شود جلوي  آميز و بزرگ باعث مي استفاده از دكور اغراق. كنند تماشاگران از سه طرف صحنه را تماشا مي
  . ديد گروهي از تماشاگران گرفته شود
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   »1«ي گزينه - 123

مستند . هاي خسرو سينايي است كه در آن به معرفي مسجد امام اصفهان پرداخته استاز مستند» پرستش«
  .، اثر ابراهيم گلستان است»يك آتش«، اثر كامران شيردل و مستند »اون شب كه بارون اومد«

   »4«ي گزينه - 124

شيوه هنرمندان اين . كار رفت  به1340سقاخانه اصطالحي است كه نخستين بار توسط كريم امامي در سال 
هاي سنتي هنر  هنرمندان اين شيوه در كارهاي خود از فرم. خواستند پلي بين سنت و مدرنيسم ايجاد كنند مي

  . كردند ي خام استفاده مي ي شروع و ماده ايران به عنوان نقطه
   »2«ي گزينه - 125

، وسعت صوتي شد اين ساز به شكل ذوزنقه ساخته مي. دهند ابداع ساز قانون را به ابونصر فارابي نسبت مي
چنين به  هم. زمان دو يا حتي سه صداي مختلف را با هم بنوازد توان هم  اكتاو است و مي5/3قانون حدوداً 

توان بسيار سريع و   مي شود، ي ساز نصب مي كه روي صفحه) گردان پرده(كمك دستگاه تغيير كوك موقت 
  . راحت تمام صداهاي كروماتيك موسيقي شرق را از آن حاصل كرد

   »3«ي گزينه - 126

كار رفته و از خط توقيع  خط رقاع، خطي است كه بر اثر نياز به تندنويسي و مختصرنويسي در مكاتبات به
تر از حروف  حروف رقاع ريزتر و لطيف. اقتباس شده است، به همين سبب از آساني و رواني برخوردار است

تو نوشتن حروف در خط رقاع رايج نيست و تداخل و تودر. ارتفاع است حروف رقاع منسجم و كم. توقيع است
شوند و حروف و اشكال آن داراي هماهنگي و تركيب  ها به طور منظم رعايت مي در اين خط فاصله

  . شود كارگيري اعراب و تزئين در خط رقاع به ندرت ديده مي به .اند يكسان
   »3«ي گزينه - 127

گيرند و  ديگر قرار مي ندسي كه پهلوي يكهاي مختلف با اشكال چندضلعي ه هاي كه با طرح و نقش كاشي
  . مشهورند» كشي گره«دهند، به نام  تشكيل نقوش واحدي را مي

   »2«ي گزينه - 128

هاي بيجار است كه با  كار رفته در قالي و ماهي افشان و ميناخواني از نقوش به) ماهي درهم(طرح هراتي 
شود و به  اي بيجار به صورت سه پوده بافته ميه قالي. شوند اي شناخته مي هاي آبي، قرمز الكي و قهوه رنگ

  . معروف است» آيرون راك«فشرده و مقاوم آن به بافت خاطر 
   »3«ي گزينه - 129

 با رنگ نخودي و تصاوير رديفي »كفتري«هاي موسوم به  توان به سفالينه هاي ايالم مي هاي سفالينه از نمونه
  .ه استدست آمد هاي هليان به پرندگان اشاره كرد كه از تپه

   »4«ي گزينه - 130

تر  به نسبت ديافراگم بسته بيش) با سرعت شاتر ثابت(وقتي كه ديافراگم كامالً باز است، مقدار نور ورودي 
شوند كه در چاپ اين  در نتيجه لنزهايي كه غير مرغوب هستند موجب ايجاد چنين كنتراست بااليي مي. است

  . آورد مشكل را به وجود مي
  




