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١  

 نمره تئوري سؤاالت ردیف
 

  25/0   پایه گذار رسم فنی چه کسی است؟  1

2  

  شود؟ آن چگونه دیده می حاصل از تصویر .عمود بر پرده تصویر استABCD سطح فرضی 

  به صورت یک خط) ب        به صورت یک نقطه ) الف

  بزرگتر از سطح مرجع) د        کوچکتر از سطح مرجع ) ج

25/0  

3  
  باشد؟ یم GL یارسمعادل ف نهیکدام گز

  ناظر ستینقطه ا) د    نیخط زم) ج    خط افق) ب  ریصفحه تصو) الف
25/0  

4  
  .دهد را پوشش می ...................تقریبی ي  زاویها با ر نیمکره چشمان ما نور هر یک از

  درجه 30) د    درجه 150 )ج    درجه 140) ب    درجه 60 )الف
25/0  

  5/0  )دو مورد کافی است( ت؟سیچ عوامل اصلی تشکیل شکل سایه  5

6  

  .صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید

  ".مانند هاي تابش به همان شکل موازي باقی می اشعه موازي پرده تصویر باشد، وقتی که منبع نور،"

  غلط )ب    صحیح )الف

25/0  

  25/0  .بازتابنده هستند  ......................در  ءیش ویبه دست آمده از انعکاس، دنباله پرسپکت ریتصاو  7

  75/0  .میکن یم میواحد برابر تقس... .........را به .......... ..تا ... ........ابتدا فاصله  ،یاندام معمول کی یطراح يبرا  8

  25/0  .هستند  ......................هم سطح  ها معموالً آرنج ،در طراحی اندام  9

10  
  .دهند یرا کاهش م یافتینور در  ......................از نور،  یخشذرات معلق در هوا با جذب ب

  تیشفاف) د           تیکم) ج     تیفیک) ب     يانرژ )الف
25/0  

11  
در زمینه   ......................هاي  و رنگجلو  در زمینه  ......................هاي  در نقاشی مناظر با قرار دادن رنگ

  .س فاصله را در یک تصویر دو بعدي القا کردتوان احسا میپشت 
5/.  

  25/0  ؟دنرس چگونه به نظر میهاي دورتر  ساختمان )هاي شهري نقاشی از ساختمان(در پرسپکتیو جو   12

 4  :سؤاالت تئوري نمره جمع  

    ادامه سؤاالت در صفحه دوم  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 .فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج
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٢  

  

  
  

 نمره عملی سؤاالت ردیف

13  

  .حجم مقابل را ترسیم نمایید )جانبی –قائم  –افقی ( سه نماي

  

  

3  

14  

  .شده ترسیم نماییدداده هاي  ارتفاعتوجه به اي تصویر زیر را با  پرسپکتیو یک نقطه
  

  

  

  

  

  

  

  

 

4  

15  

  .ترسیم نماییدهاي داده شده   ارتفاعبا  پالن مقابل را  اي نقطه دو  پرسپکتیو

 

4  

    3 ادامه سؤاالت در صفحه  

 

 

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 .فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج
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٣  

  

  
  

16  

  .اي تصویر مقابل را ترسیم کنید نقطهیک کتیوي شبکه پرسپ

 

3  

17  

  )درجه 45زاویه تابش نور (  .تصویر سایه حجم زیر را با توجه به نور موازي  و خط افق ترسیم نمایید

  :توجه

  .نقطه گریز حجم را مشخص نمایید - 1

  .تصویر در پاسخنامه عیناً کپی شود - 2

  

  

  

1  

18  

  .را مشخص کنیدنوع پرسپکتیو تصاویر زیر   

  

  

  

  

  

  

  )ب(                   )الف(      

1  

  16  جمع سؤاالت عملی                    

 20  جمع نمره»»»                                          باشید  یدموفّق و مؤ«««                                                                    

 

 
 

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 .فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج
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١ 
 

 نمره تئوريسؤاالت  راهنماي تصحیح ردیف
 

  25/0 گاسپار مونژ  1

  25/0  به صورت یک خط) ب  2

  25/0  نیخط زم) ج  3

  25/0  درجه 150 )ج  4

  25/0  )ذکر دو مورد کافی است( ءسطح شی -3 ءشکل شی - 2منبع نور  -1  5

  5/0  صحیح )الف  6

  25/0  سطح  7

  75/0  واحد 3سه  –پا قوزك  –سینه   8

  25/0  کمر  9

  25/0  تیکم) ج  10

  5/0  سرد - گرم   11

  25/0  )ذکر یک مورد کافی است(یات کمتر ئجز - 2هاي سرد و پریده  رنگ -1  12

 4  :سؤاالت تئوري نمره جمع                    
  

 نمره سؤاالت عملی راهنماي تصحیح ردیف
 

13  

  

  )نمره 1( هر نما

  

  

  

3  

14  

  

    )5/0(در محور مختصات  Aبه دست آوردن نقطه 

  )SP )5/0به دست آوردن محل 

  )H )5/0به دست آوردن اندازه 

  )5/0(گریز  هطیافتن نق

  )نمره 5/0( پالنهر  نمره )1( پالن هر دو ترسیم 

  )نمره 5/0( ارتفاعهر  نمره )1(  ارتفاعهر دو ترسیم 

  

  

  

4  

  ي دوم ي راهنماي تصحیح در صفحه ادامه
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٢ 
 

 نمره سؤاالت عملی راهنماي تصحیح ردیف
 

15  

  

  )5/0(در محور مختصات  Aبه دست آوردن نقطه 

  )SP )5/0به دست آوردن محل 

  )H )5/0به دست آوردن اندازه 

   )5/0(گریز  طهیافتن نق

      )1(ترسیم پالن 

  )1(هر یک از حجمهاي پالن ترسیم 

  

  

4  

16  

  )5/0) (خط مرجع(به دست آوردن ارتفاع مرجع 

  )1(انتقال تقسیمات از خط مرجع به دیوارها 

  )1(رسم خطوط افقی تقسیمات دیوار به نقاط گریز 

  )5/0(رسم خطوط عمودي تقسیمات دیوار به نقاط گریز 

    

  

3  

17  

   )25/0(تعیین نقطه گریز 

  )25/0( حجمهاي نور به رئوس  رسم شعاع

  )25/0(رسم خطوط کف به نقطه گریز 

  )25/0(ترسیم نهایی سایه 

  

1  

  1  اي دونقطه) ب        اي یک نقطه )الف  18

  16  :سؤاالت عملی نمره جمع                    

  20  :نمره کل  جمع         »»»شاداب باشید «««                   
  

  

 

 




