
 .وجود می آید در ما به……. زمانیکه ما یک رنگ را مشاهده میکنیم به طور خود به خود نیاز به دیدن 

 رنگ متضاد سرد یا گرم آن رنگ (۱

 معادل خاکستری آن رنگ (۲

 تر آن رنگ رنگ تیره (۳

  ☑ رنگ مکمل آن رنگ (۴

  

 استفاده از طیف رنگی خاص برای نشان دادن منظره زمستانی یا پاییزی بیانگر کدام خصوصیت رنگ است؟

  ☑ توصیف گرانه (۱

 طبیعت گرانه (۲

 فیزیک رنگ (۳

 خصوصیت ترئینی (۴

  

 .به دست می آید…………با یک رنگ ………. رنگهای درجه سوم از ترکیب یک رنگ 

 اصلی –خنثی  (۱

  ☑ اصلی –درجه دوم  (۲

 خنثی –درجه دوم  (۳

 دوجه دوم –خاکستری  (۴

  

 نوع ترکیب سه رنگ اصلی قرمز، آبی، زرد و به دست آوردن رنگ کامال تیره چیست؟

 افزایشی (۱

 اصلی (۲

 ترکیبی (۳

  ☑ کاهشی (۴



  

 کدام رنگ نماد زندگی هیجان و شورش انقالبی است؟

 قرمز (۱

 بنفش (۲

 نارنجی (۳

  ☑ سیاه (۴

  

 .است………..قدیمی ترین آثار هنری تمدن های باستان مربوط به 

 غارهای لرستان (۱

  ☑ النهرین بین (۲

 تپه های سیلک (۳

 تخت جمشید (۴

  

 .استفاده شده است………….. در مصر باستان برای نمایش اشکال از خطوط 

 بسیار باریک (۱

  ☑ پهن (۲

 مرزی (۳

 رنگی (۴

  

 مناطق زیر پی می بریم که لباس مردم این منطقه اکثرا نوعی ردای بلند بوده است؟از روی پیکره های کدام یک از 

 سیلک (۱

  ☑ شوش (۲

 مارلیک (۳



 زیویه (۴

  

در سفالینه های کدام یک از مناطق زیر کوزه های از حد حادی بزرگتر و برای سهولت در حمل و نقل دارای پایه و لبه و 

 تر می شود؟ ف روشندسته شده اند و رابطه دسته ها و ظرو

 زیویه (۱

  ☑ شوش (۲

 هفت تپه (۳

 مارلیک (۴

  

 مارلیک در کجا قرار دارد؟

 کاشان (۱

  ☑ گیالن (۲

 خوزستان (۳

 کرمان (۴

  

 به جز اختراع چرخ سفلگری کدام عامل امکانات بیشتری جهت نقاشی روی سفال ایجاد نمود؟

 کشف رنگهای گیاهی (۱

 کشف رنگ های مصنوعی (۲

  ☑ بدعت پختن سفال (۳

 کشف ابزارهای نقاشی (۴

  

 آثار زرین مکشوفه از کدام مناطق به نوعی پیکرسازی یا برجسته کاری روی طال به حساب می آیند؟

  ☑ مارلیک و زیویه (۱

 شوش و سیلک (۲



 مارلیک و سیلک (۳

 سیلک و زیویه (۴

  

 آنچه در تمام تخت جمشید جلب نظر میکند کدام است؟

  ☑ یت تقارنرعا (۱

 تاثیر مذهب (۲

 برون گرایی (۳

 تاثیر آثار آشوریان (۴

  

 .است………… شباهت قابل مالحظه نقش برجسته و گاو بالدار مدخل تاالر ورودی تخت جمشید به ترتیب ملهم از هنر 

 هند باستان –مصر باستان  (۱

  ☑ النهرین آشور در بین –مصر باستان  (۲

 آریایی –مادی  (۳

 سومری – عیالمی (۴

  

 نکته قابل توجه در نقش برجسته ها و فضاهای مطرح در تخت جمشید کدام است؟

 روایتگری (۱

  ☑ تاکید بر عظمت نمایی (۲

 واقع گرایی (۳

 تاکید بر درونگرایی (۴

  

 قدیمی ترین دوره ای که مرصع کاری در آن رواج داشته کدام است؟

  ☑ هخامنشی (۱



 سلوکی (۲

 اشکانی (۳

 ساسانی (۴

  

 از نقاشی های کدام یک از ادوار زیر سرچشمه های سنن تزیینی در نقاشی پس از اسالم قابل جستجو است؟

  ☑ اشکانی (۱

 سلوکی (۲

 هخامنشی (۳

 ساسانی (۴

  

 در کدامیک از ادوار زیر به علت رشد جواهرسازی مرصع کاری دشد قابل توجهی می یابد؟

 هخامنشی (۱

 سلوکی (۲

  ☑ یاشکان (۳

 سامانی (۴

  

 پیام آور دوره ساسانی که نام کتابش ارژنگ است کیست؟ 

 اردهنگ (۱

 مزدک (۲

  ☑ مانی (۳

 زرتشت (۴

 


