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  سرو كار داشته است؟ ،بشر از چه زماني با علم هندسه . 1

          شب پنج هزار سال پي         خلقت الف ابتداي  

  شد به صورت ابتدايي از چهار هزار سال پي          از زمان مصر باستانج   

  نامند؟ حالت، چند نقطه را بر يك امتداد يا بر يك استقامت ميدر چه  . 2

    الف وقتي نيم خطي بر يك استقامت باشد          

  ب وقتي خطوطي بر يك استقامت باشند        

    ج وقتي همه نقاط بر يك خط راست قرار گرفته باشند      

  د وقتي پاره خطي بر يك استقامت باشد  

  كدام گزينه مي باشد؟تعريف زير مربوط به  . 3

خطي مركب از چند پاره خط كه به دنبال هم به صورتي قرار گرفته اند كه با پاره خط بعدي، سر مشترك دارند و دو پاره خط "

  "در يك امتداد نباشند

  مد خط مستقي    ج خط منحني                   خطوط شكستهب          خطوط ممتدالف   

  درجه باشد، چه مي ناميم؟ 90 دو زاويه را كه مجموعشان . 4

  متناظر د زواياي           متمم ج زواياي        مجاور ب زواياي  الف زواياي مكمل           

  هر گاه اضالع دو زاويه در امتداد هم باشند، چه نام دارند؟ . 5

        متقابل به راس ب زواياي         متناظر الف زواياي  

  اي متساوي به راسد زواي           مكمل ج زواياي  

  براي ترسيم كدام شكل، از ترسيم اقطار مربع استفاده مي شود؟ . 6

  د هشت ضلعي  ج دوازده ضلعي            ب چهار ضلعي           الف شش ضلعي              

  ساخت طاق قوسي و گنبد مربوط به چه دوره اي در ايران است؟ . 7

  د ماد  ج هخامنشي               ب اشكاني           الف ساساني           

  قوس جناقي در اروپا به چه نامي شناخته مي شود؟ . 8

  د نيزه اي                      ج اوريو        ب هارپو       الف شاخ بزي      

  در ترسيم كدام قوس زير، از تقسيم فاصله دو ديوار به هشت قسمت مساوي استفاده مي شود؟ . 9

  د قوس ثالثي    ج قوس النست         ب قوس سهمي               الف قوس دسته سبدي  

به ترتيب از چه عوامل ترسيمي بر روي فاصله دو ديوار و دو انتهاي دهانه قوس استفاده » اژپويا«براي ترسيم قوس  . 10

  شود؟ مي

  دوكمان        - ب عمود منصف  كماني واحد     -الف خط كمكي  

  رسم چهار عمود -د چهار نقطه   رسم سه عمود   - ج سه نقطه   
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  كدام گزينه در جاي خالي قرار ميگيرد؟ . 11

عمود منصف فاصله دو ديوار را رسم كنيم و به اندازه نصف فاصله «براي ساختن  كدام قوس يا طاق ، قاعده بر اين است كه 

ادامه عمود جدا كرده و به همان اندازه دايره  روي عمود جدا كنيم و ارتفاع عمود از نقطه به دست آمده را در نظر بگيريم و روي

  »اي رسم كنيم

  ب قوس صفوي            الف طاق خط ابرو         

  د قوس مربع روي پنج قسمتي             ج طاق ساساني          

  طاق خط ابرو در كدام مناطق رايج مي باشد؟ . 12

  ب شمال آفريقا و اسپانيا            الف مراكش و هند          

  د مراكش و شمال آفريقا    ج هند و اسپانيا          

  ها كاشي سازي درست است؟ مورد در خصوص تيغه تيشهكدام  . 13

  ها متفاوت است ب عرض لبه تيغه در تيشه  ها يكسان است الف عرض تمامي تيشه  

  تيز استد فرم تيغه كامالً نوك   ج فرم تيغه حالت انحنا دارد  

  تيغه مغار در كاشي سازي بايد از چه فلزي باشد؟.  14

  د مفرغ           ج فوالد          ب چدن           الف آهن          

  كدام ويژگي زير مربوط به كوره هاي عمودي پخت كاشي است؟.  15

  ب كاشي را سريعتر مي پزند        الف مطبق هستند      

 د كاشي افقي قرار ميگيرد ولعاب آن شره نميكند  ج كاشي را در مدت زياد مي پزند        

  مواد اوليه لعاب كاشي از چيست؟.  16 

 د قلع و سرب        ب رنگهاي پودري         ج قلع و مس         الف سرب و رنگ        

  كدام ويژگي زير از ويژگي هاي كاشي گلي است؟.  17

  ب در مقابل تيشه كاشي كاري مقاوم است             يف استالف نازك و ظر  

  د ماده اصلي آن نرمه سنگ و نرمه شيشه است   ج رنگهاي متنوع تري دارد     

  كدام نوع كاشي زير در مقابل يخبندان دوام كمتري دارد و لعاب آن در حالت يخ زدگي پولك مي شود؟.  18

  د كاشي خشتي  ج كاشي نره اي                    ب كاشي جسمي     الف كاشي گلي             

  تعريف زير شامل كدام گزينه مي شود؟.  19

  "با طرح و نقش هندسي كه در كنار هم تشكيل نقش واحدي را مي دهند هايي كاشي"

  د كاربندي  ج معقلي              ب معرق كاري           الف گره كشي           

  است؟ به چه معني "گرد ه زني".  20

  ب انتقال نقش بر روي كاشي             الف  پاك كردن كاشي          

  د از بين بردن قسمت هاي گلي    ج خورد كردن لعاب        

WWW.20FILE.ORG



 
        
        

        ))))1111يك(يك(يك(يك(                        
        

        30303030         -- -- -- --        44445555         -- -- -- --        

        ))))1111هندسه نقوش در صنايع دستي ايران (هندسه نقوش در صنايع دستي ايران (هندسه نقوش در صنايع دستي ايران (هندسه نقوش در صنايع دستي ايران (        

        ) ) ) ) 1111810261810261810261810261((((    طراحي پارچهطراحي پارچهطراحي پارچهطراحي پارچه        - - - -     صنايع دستيصنايع دستيصنايع دستيصنايع دستي        

        
        

 3333ازازازاز3333صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  بري مربوط به كدام عمل است؟ اصطالح تكه.  21

  ب بريدن كاشي با اره      الف جدا كردن نقوش از كاغذ        

  جدا كردن لعاب از كاشيد   ج جدا كردن قطعات كاشي        

  در پايان كار تخمه گذاري از چه مالطي براي تثبيت كار استفاده مي شود؟.  22

  ب مالط گچ و سريش         الف مالط گچ و سيمان            

  د مالط گچ به تنهايي    ج مالط ساروج          

  اي ميباشد؟  استفاده قوسهاي حلزوني مربوط به چه دوره.  23

  د اشكاني و ساساني  ج سلوكي          ب هخامنشي                        الف ماد  

  عملي كه براي به دست آوردن نقشي مركب، از تكرارهاي پياپي تبديل به يك شكل هندسي صورت مي گيرد چه نام دارد؟.  24

  د قرينه سازي              ج گسترش           ب دوران             الف انتقال          

  شيوه گسترش از راه قرينه محوري نزد استاد كاران با چه نامي شناخته مي شود؟.  25 

  د دوران         ج عين نگاري             ب آيينه اي       الف لواليي             

  دار كه امتداد و اندازه معين دارد؟ كدام گزينه مربوط به پاره خطي است جهت.  26

  د پاره خط نمونه  ج محور                    ب بردار  الف وتر           

  كدام است؟ "قوس شاخ بزي تند"و "قوس شاخ بزي كند  "تفاوت ترسيم.  27

  ب تقسيمات روي فاصله دو ديوار متفاوت است           الف فاصله دو ديوار مساوي نيست          

  كند باريكتر است                   د قوس شاخ بزي   ج قوس شاخ بزي تند ارتفاعش كمتر است             

  در كاشي سازي با چه رنگي انجام مي شود؟ "خط كشي "مرحله.  28

  سياه پوسته گردورنگ د   ج رنگ لعاب             ب مركب اصفهان          الف گل اخرا            

  رد؟استفاده از خاكستر چوب يا كاه در گل مربوط به خشتهاي كاشي، چه تاثيري دا.  29

  ب خاك را خوش رنگ تر مي كند           الف چسبندگي خاك را بيشتر مي كند              

  د خشت را سخت تر مي كند                  ج خشت پخته شده را نرمتر مي كند  

  اي كاشي به طور كامل جاي آجر را در تزيين بنا گرفت؟ در چه دوره.  30

  د   زنديه  ج صفويه        ب تيموري           الف ايلخاني            
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