
سوخت نگار چرم:  حرفه 

 1-002-77-7318   كد استاندارد : 

120 : تعداد                   مهارتآزمون كتبي  

اجزای ساختمان ختایی عبارت اند از :   (1

 بند -گل  –غنچه  –برگ  -الف

غنچه ساده –گل شاه عباسی   -ب 

برگ _بند   -ج 

دایره -سربند -بند  -د 

ساختمان اسلیمی از چند قسمت تشکیل می شود؟ (2

5 -الف

4  -ب 

3  -ج 

2  -د 

ساختمان اسلیمی می باشد؟ء یک از موارد زیر جز کدام (3

غنچه -الف

زایده  -ب 

برگ  -ج 

گل  -د 

اسلیمی ها از نظر نوع و نقش به چند دسته تقسیم میشوند؟ (4

4 -الف

5  -ب 

3  -ج 

2  -د 

نقوش گردان شامل ...... و ......... می باشد ؟ (5

 گیاهی و انسانی -الف

وانیانسانی و حی  -ب 

گیاهی و حیوانی  -ج 

اسلیمی و ختایی  -د 

.نقوش شکسته نقوشی است که بر اساس شکلهای ....... با خطوط ........ ترسیم میشوند (6

 شکسته_دوار  -الف

منحنی _زاویه دار   -ب 

راست _زاویه دار   -ج 

wwمنحنی _دوار   -د 
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نقوش سنتی بر چه اساس طراحی شده است؟ (7

ساس باورها و اعتقادات مردم و بسیار خالصه شده و با الهام از طبیعت صورت گرفته شده استبرا -الف

طراحی شده است برمبنای تفکرات مردم جامعه  -ب 

بر مبنای برداشتهای آیینی شکل گرفته است  -ج 

براساس طبیعت پیرامون فرد طراحی شده است  -د 

ختایی به چه معنا میباشد؟ (8

 در ترکستان شهری -الف

به نقوشی که ملهم از گلها و گیاهان باشد  -ب 

نقوشی خالصه شده اشکالی چون درخت ؛ عاج فیل ...  -ج 

به نقوشی زاویه دار که با خطوط راست ترسیم می شود ختایی می گویند.  -د 

.اولین عنصر یا بعد ایجاد و ساخت اثر هنری ...... است  (9

سطح -الف

نقطه  -ب 

حجم  - ج

خط  -د 

خط عبارت است از:  (10

ی و تجسمی که دارای واقعیت طولی بوده ،جلوه های متفاوت و بیان تصویری متفاوتی داردعنصر تصویر  -الف

روابط کیفیتی اجزا با کل و اجزا با یکدیگر   –ب 

دسته بندی می شود ی است که بر اساس عوامل بیشمارمشامل تکرار منظم و هماهنگ عناصر و تجس   –ج 

عنصری سه بعدی است دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع می باشد   –د 

خطوط عمودی نشان دهنده چیست؟     (11

 ایستادگی/مقاومت/استحکام -الف

آرامش/سکون/اعتدال  -ب 

تحرک/پویایی/خشونت  -ج 

حرکت سیال/مداوم مالیمت/مالطفت  -د 
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براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى سوخت نگار چرم اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh30



