
آموزشگاه کنکور هنر سی رنگ



مجموعه آس
آنالین ســـی رنگ

تست آنالین سی رنگ

نوتس بک آپسپاِورس ُانس َمکسباکس ِهسکمک تاس



بودجه بندی آزمون های آزمایشی
مرحـــلـــه ای و جـــــامـــع سی رنــــگ
تـــــــاس ( تست آنالین سی رنـــگ )



۱۴۰۱/۰۷/۰۹مرحله ای ۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰مرحله ای ۲

۱۴۰۱/۰۸/۲۱مرحله ای ۳

۱۴۰۱/۰۹/۱۹مرحله ای ۴

۱۴۰۱/۱۱/۰۱مرحله ای ۵

۱۴۰۱/۱۱/۲۹مرحله ای ۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۰مرحله ای ۷ (نیمه - جامع)

۱۴۰۲/۰۱/۲۶جامع ۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۳جامع ۲
۱۴۰۲/۰۳/۲۰جامع ۳

تاریخآزمون

برنامه زمانی آزمون های مرحله ای و جامع



آزمون های مرحله ای و جامع به ترتیب زمان برگزاری



۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آزمون مرحله ای ١
منابع کمک آموزشی و آزاد: موتیف (نقش مایه) - هنر ایران باستان (تا ابتدای دوره کوچ) - مکاتب هنری قرن ۱۹ 

(نئوکالسی سیم، رمانتی سیسم، باربیزون، ناتورئالیسم، رئالیسم)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: تاریخ هنر ایران - تاریخ هنر جهان - دانش فنی تخصصی انیمیشن 

(فصل اول: پویانمایی و مکاتب) - اصول و مبانی ماسک و گریم - اصول و مبانی نمایش عروسکی - شناخت 
سازهای ارکستر سمفونیک ۱

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (نقطه، خط، سطح)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: مبانی هنرهای تجسمی (بخش اول تا پایان فصل ۵) - کارگاه هنر ۱

درک 
عمومی 
هنــــــــــر

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

ریز عنــوان ها: مضرب ها و نسبت طالیی - محــاسبات عددی: محــاسبات ساده (چهار عمل اصلی) - محیـــط و مســــاحت 
سطـــوح هنــدسی: مســــاحت چندضلعی های محصــــور، نسبت سطـــوح سیاه و سفید به هم، طول ها و مسیـــــرهای 
فیثاغورسی،      برابر بودن قطــر مربع نسبت به ضلـع آن،       برابر بودن وتر مثلث قــائم الزاویه متساوی الســاقین نسبت به 

ضلـع آن - تقارن - شناخت اشکال و احجام
٢ ٢



 الزم به ذکر است که ۱۰ درصد سؤاالت هر درس این آزمون از مباحث آزمون شماره ۱ مطرح خواهد شد.
نظر به اشتراک منابع و مباحث آموزشی، احتمال مطرح شدن سؤاالت مربوط به آنالیز و درک تصاویر درس خالقیت تصویری و تجسمی از بودجه بندی مرتبط با درس درک 

عمومی هنر آزمون ۱ و ۲ وجود خواهد داشت.

۱۴۰۱/۰۷/۳۰ آزمون مرحله ای ٢

درک 
عمومی 
هنــــــــــر

منابع کمک آموزشی و آزاد: هنر ایران باستان - مکاتب هنری قرن ۱۹ (امپرسیونیسم، نئوامپرسیونیسم، سمبولیسم، آرنوو) - 
هنر پیش از تاریخ - هنر پریمی تیو

کتاب های درسی ویژه هنرستان: آشنایی با مکــاتب نقاشی - کارگــاه نقاشی - کارگــاه رنگ در نقاشی - دانش فنــی تخصصی 
انیمیشن (فصل دوم: قالب ها و گونه های پویانمایی) - متحرک  سازی دو بعدی -  آشنـــایی با ادبیــات کهن ایران و جهان - 

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

محیط و مساحت سطوح هندسی: محیط و مساحت چهارضلعی ها (ذوزنقه متساوی االضالع، مربع، مستطیل، لوزی، کایت)،
مثلث متساوی االضالع، نقطه همرسی اجزاء مثلث، محیـــط و مساحت دایره، قطاع و قطعه دایره - فیزیک: نور

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (حجم، بافت، فرم)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: کــارگــاه هنر ۲ - حجم  سازی ۱ - حجـم شنــاسی و ماکت سازی



 الزم به ذکر است که ۲۰ درصد سؤاالت هر درس این آزمون از مباحث آزمون شماره ۱ و ۲ مطرح خواهد شد.
نظر به اشتراک منابع و مباحث آموزشی، احتمال مطرح شدن سؤاالت مربوط به آنالیز و درک تصاویر درس خالقیت تصویری و تجسمی از بودجه بندی مرتبط با درس درک 

عمومی هنر آزمون ۱ و ۲ و ۳ وجود خواهد داشت.

۱۴۰۱/۰۸/۲۱ آزمون مرحله ای ٣

درک 
عمومی 
هنــــــــــر

منابع کمک آموزشی و آزاد: مکاتب نگارگری (بغداد، سلجوقی، تبریز اول، شیراز مغول، جالیری، هرات اولیه، هرات ثــــانویه، 
ترکمان، بخارا، تبریز دوم، قزوین، گورکــــانی، اصفهان، رقعه نگــاری، دیوارنگاری، فرنگی سازی، َفترت، زند و قاجار، معــاصر) - 
معماری (خراسانی) - مکاتب هنری قرن ۲۰ (فوویسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم، نئواکسپرسیونیسم) - هنـر بین النهرین
کتاب های درسی ویژه هنرستان: آشنایی با بناهای تاریخی - کارگاه طراحی نقوش سنتی ۱ - دانش فنی تخصصی انیمیشن 

(فصل سوم: علوم، هنرها و پویانمایی) - طراحی شخصیت در پویانمایی

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

معادالت و دستگاه ها - تناسب - محاسبات عددی: کسر متعارفی، حاصل جمع های ثابت در سطر، سطح و حجم
فیزیک: الکتریسته

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (ریتم، تضاد، تناسب)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: طراحی ۱ - طراحی ۲



 الزم به ذکر است که ۳۰ درصد سؤاالت هر درس این آزمون از مباحث آزمون شماره ۱ و ۲ و ۳ مطرح خواهد شد.
نظر به اشتراک منابع و مباحث آموزشی، احتمال مطرح شدن سؤاالت مربوط به آنالیز و درک تصاویر درس خالقیت تصویری و تجسمی از بودجه بندی مرتبط با درس درک 

عمومی هنر آزمون ۱ و ۲ و ۳ و ۴ وجود خواهد داشت.

۱۴۰۱/۰۹/۱۹ آزمون مرحله ای ۴

درک 
عمومی 
هنــــــــــر

منابع کمک آموزشی و آزاد: معماری (سبک رازی، سبک آذری، سبک اصفهانی، انواع بناهای ایرانی، عنـــاصر تزئینی بنــاهــای ایرانی، 
زیارتگاه  و آرامگاه، مقابر، حسینیه، تکیه، خانقاه، مدارس دینی) – مکاتب هنری قرن ۲۰ ( اورفیسم، فوتوریسم، سوپره ماتیسم، 

ریونیسم، ورتی سیسم، آردکو، دادائیسم) - هنر مصر - هنر هند
کتاب های درسی ویژه هنرستان: دانش فنی تخصصی معماری داخلی - دانش فنی تخصصی انیمیشن 

(فصل چهارم: محتـــوا و کیفیت در پویـــانمایی) - دانش فنی پـــایه انیمیشن (فصل اول و دوم) - شنـــاخت مــواد و مصالح - 
اصول مبانی طراحی صحنه

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

احجام: مساحت حجم منشورها، هرم ها و کره، محاسبه اختالف حجم احجام محاطی و محیطی
محاسبات عددی: مسائل ارزش عددی ارقام یک عدد، عدد مجذور کامل، شمـــارش تعداد مینیممی از یک جمعیت در حضور 

ماکزیمم تعداد گروه دیگری از همان جمعیت - فیزیک: حرکت، فشار، چگالی

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (ترکیب، رنگ، فضا)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: مبانی هنرهای تجسمی (بخش دوم) - دانش فنی تخصصی فتوگرافیک - علم مناظر و مرایا



 الزم به ذکر است که ۴۰ درصد سؤاالت هر درس این آزمون از مباحث آزمون شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ مطرح خواهد شد.
نظر به اشتراک منابع و مباحث آموزشی، احتمال مطرح شدن سؤاالت مربوط به آنالیز و درک تصاویر درس خالقیت تصویری و تجسمی از بودجه بندی مرتبط با درس درک 

عمومی هنر آزمون ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ وجود خواهد داشت.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ آزمون مرحله ای ۵

درک 
عمومی 
هنــــــــــر

منابع کمک آموزشی و آزاد: معمـــاری (خانه هـــای سنتی ایران، حمــام، آب انبـــار، یخچــال، پل، کـــاخ، بـــاغ، کـــاروانســـرا و کلیسا)
مکاتب هنری قرن ۲۰ (سورئالیسم، متافیزیک، آبستره، آبستره اکسپرسیونیسم، کنستراکتیویسم، ُاپ آرت) - هنر چین - هنر ژاپن
کتاب های درسی ویژه هنرستان: دانش فنی تخصصی انیمیشن (فصل پنجم: کسب اطالعات فنـی پویانمایی) -  نگـــارش متن 

برنامه های تلویزیونی - شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۲

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

احجام: مسائل مربوط به روابط بین سطح و حجم احجام، قوانین k برابر شدن طول، k2 برابر شدن سطح و k3 برابر شدن حجم 
جسم دوم نسبت به طول، سطح و حجم جسم اول - فیزیک: کار و انرژی، صوت و امواج، گرما

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی (کمیت های بصری) - چاپ - آرم و نشانه - پوستر - تصویرسازی
کتاب های درسی ویژه هنرستان: مبـــانی تصویـــرسازی - خط در گرافیک - کارگاه چاپ دستی ۱ - طراحی نشانه، تصویــرگرِی 

کتاب کودک و نظارت چاپ - گرافیک نشر و مطبوعات - تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی



الزم به ذکر است که ۵۰ درصد سؤاالت هر درس این آزمون از مباحث آزمون شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ مطرح خواهد شد.
نظر به اشتراک منابع و مباحث آموزشی، احتمال مطرح شدن سؤاالت مربوط به آنالیز و درک تصاویر درس خالقیت تصویری و تجسمی از بودجه بندی مرتبط با درس درک 

عمومی هنر آزمون ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ وجود خواهد داشت.

۱۴۰۱/۱۱/۲۹ آزمون مرحله ای ۶

درک 
عمومی 
هنــــــــــر

منابع کمک آموزشی و آزاد: خوشنویسی - صنایع دستی (سفال، سرامیک، کاشیکاری، فلزکاری، قالی بافی و هنرهـای وابسته) - 
مکاتب هنری قرن ۲۰ (فتورئالیسم، نئورئالیسم، پاپ آرت، مینی مالیسم، مدرنیسم در معماری، معماری های ِتک، باهـــاوس، 
کانسپچوآل آرت، پست مدرنیسم و زیرمجموعه ها، تاریخچه نقاشی طبیعت بی جان و منظره سازی) - هنر اژه - هنر یونــان - 

هنر اتروسک - هنر روم - هنر صدر مسیحیت - هنر بیزانس - هنر قرون وسطی
کتاب های درسی ویژه هنرستان: خوشنویسی -  طراحی فضا و صحنه در پویانمایی - دانش فنی پایه انیمیشن (فصل سوم، 

چهارم و پنجم) - تصویربردای و صدابرداری برنامه های تلویزیونی - سازشناسی ایرانی

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

انواع زوایا در دایره، nضلعی های منتظم و nوجهی های منتظم - ریز عنوان ها: تشابه، مسائل غلطت، زاویه عقربه های ساعت، 
بخش پذیری، اتحادها، آنالیز ترکیبی - تشابه - فیزیک: مفاهیم عمومی فیزیک

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی (کیفیت های بصری) - صفحه آرایی - عکاسی - انیمیشن
کتاب های درسی ویژه هنرستان: عکاسی ۱ - عکاسی ۲ - پایه و اصول صفحه آرایی - آشنایی با هنرهای تجسمی



الزم به ذکر است که ۶۰ درصد سؤاالت هر درس این آزمون از مباحث آزمون شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ مطرح خواهد شد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۰ آزمون مرحله ای ۷ (نیمه - جامع)

درک 
عمومی 
هنــــــــــر

منابع کمک آموزشی و آزاد: صنایع دستی (نساجی، تاریخ پوشاک ایران، صنایع وابسته به چوب و تجلید، تذهیب و صفحه آرایی، 
شیشه گری) - هنر اسالمی (امویان، عباسیان، مصر، ترکیه، اسپانیا) - هنر رنســـانس و رنسانس شمـــال اروپا - هنر منریســم - 

هنر باروک و روکوکو
کتاب های درسی ویژه هنرستان: آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ - مبــانی طراحی معماری - طراحی انـدام و لباس - تدوین 

و صداگذاری برنامه های تلویزیونی - مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی - تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

جامع
*جمع بندی

جامع
*جمع بندی

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی



۱۴۰۲/۰۱/۲۶ آزمون جامع ۱
درک 

عمومی 
هنــــــــــر

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

جامع
*با نگاهی به مباحث آزمون های ۱، ۲ و ۳

جامع
*با نگاهی به مباحث آزمون های ۱، ۲ و ۳

جامع
*با نگاهی به مباحث آزمون های ۱، ۲ و ۳

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی



۱۴۰۲/۰۲/۲۳ آزمون جامع ۲
درک 

عمومی 
هنــــــــــر

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

جامع
* با نگاهی به مباحث آزمون های ۴، ۵ و ۶

جامع
* با نگاهی به مباحث آزمون های ۴، ۵ و ۶

جامع
* با نگاهی به مباحث آزمون های ۴، ۵ و ۶

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی



۱۴۰۲/۰۳/۲۰ آزمون جامع ۳
درک 

عمومی 
هنــــــــــر

درک عمــــومـــــی
ریاضی و فیزیک

جامع

خالقیت 
تصویری و 
تجسمــــی

جامع

جامع



آزمون های مرحله ای و جامع به تفکیک دروس



شرح درس تاریخ آزمون

۱۴۰۱/۰۷/۰۹ مرحله ای ۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مرحله ای ۲

۱۴۰۱/۰۸/۲۱ مرحله ای ۳

۱۴۰۱/۰۹/۱۹ مرحله ای ۴

درک عمــــومی هنـر

منابع کمک آموزشی و آزاد: موتیف (نقش مایه) - هنر ایران باستان (تا ابتدای دوره کوچ) - مکاتب هنری قرن ۱۹ 
(نئوکالسی سیم، رمانتی سیسم، باربیزون، ناتورئالیسم، رئالیسم)

کتاب های درسی ویژه هنرستان: تاریخ هنر ایران - تاریخ هنر جهان - دانش فنی تخصصی انیمیشن 
(فصل اول: پویانمایی و مکاتب) - اصول و مبانی ماسک و گریم - اصول و مبانی نمایش عروسکی - شناخت 

سازهای ارکستر سمفونیک ۱

منابع کمک آموزشی و آزاد: هنر ایـــران بــاستان - مکـــاتب هنـــری قــرن ۱۹ (امپرسیونیسم، نئـــوامپرسیونیسم، 
سمبولیسم، آرنوو) - هنر پیش از تاریخ - هنر پریمی تیو

کتاب های درسی ویژه هنرستان: آشنـــایی با مکــاتب نقــاشی - کارگــاه نقاشی - کارگــاه رنگ در نقاشی - دانش 
فنــی تخصصی انیمیشن (فصل دوم: قــالب ها و گونـــه های پویانمایی) - متحرک  سازی دو بعدی -  آشنـــایی 

با ادبیــات کهن ایران و جهان - شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱

منابع کمک آموزشی و آزاد: مکـــاتب نگـــارگری (بغداد، سلجوقی، تبریـز اول، شیراز مغول، جالیری، هرات اولیه، 
هرات ثــــانویه، ترکمان، بخـــارا، تبریز دوم، قزوین، گورکــــانی، اصفهان، رقعه نگــاری، دیوارنگــاری، فرنگی سازی، 
َفترت، زنـــد و قــاجـار، معــاصر) - معمـــاری (خراسانی) - مکـــاتب هنـــری قرن ۲۰ (فوویسم، اکسپرسیونیسم، 

کوبیسم، نئواکسپرسیونیسم) - هنـر بین النهرین
کتاب های درسی ویژه هنرستان: آشنـــایی با بنـــاهای تاریخی - کـــارگـــاه طراحی نقـــوش سنتی ۱ - دانش فنـی 

تخصصی انیمیشن (فصل سوم: علوم، هنرها و پویانمایی) - طراحی شخصیت در پویانمایی

منابع کمک آموزشی و آزاد: معماری (سبک رازی، سبک آذری، سبک اصفهانی، انواع بناهای ایرانی، عنـــاصر تزئینی 
بنـاهـای ایرانی، زیارتگاه  و آرامگاه، مقابر، حسینیه، تکیه، خانقاه، مدارس دینی) – مکاتب هنری قرن ۲۰ ( اورفیسم، 

فوتوریسم، سوپره ماتیسم، ریونیسم، ورتی سیسم، آردکو، دادائیسم) - هنر مصر - هنر هند
کتاب های درسی ویژه هنرستان: دانش فنی تخصصی معماری داخلی - دانش فنی تخصصی انیمیشن 

(فصل چهارم: محتــــوا و کیفیت در پویــانمایی) - دانش فنی پایه انیمیشن (فصل اول و دوم) - شناخت مــواد و 
مصالح - اصول مبانی طراحی صحنه



شرح درس تاریخ آزمون

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ مرحله ای ۵

۱۴۰۱/۱۱/۲۹ مرحله ای ۶

۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مرحله ای ۷
(نیمه-جامع)

۱۴۰۲/۰۱/۲۶ جامع ۱

۱۴۰۲/۰۲/۲۳ جامع ۲

۱۴۰۲/۰۳/۲۰ جامع ۳

جامع   |   با نگاهی به مباحث آزمون های ۱، ۲ و ۳

جامع   |   با نگاهی به مباحث آزمون های ۴، ۵ و ۶

جامع

درک عمــــومی هنـر

منابع کمک آموزشی و آزاد: معماری (خانه های سنتی ایران، حمام، آب انبار، یخچال، پل، کاخ، باغ، کاروانسرا و کلیسا)
مکـــاتب هنـــری قــرن ۲۰ (سورئـــالیسم، متافیزیک، آبستره، آبستره اکسپرسیونیسم، کنستراکتیویسم، ُاپ آرت) - 

هنر چین - هنر ژاپن
کتاب های درسی ویژه هنرستان: دانش فنـــی تخصصی انیمیشن (فصل پنجم: کسب اطالعـات فنـی پویـــانمایی) -  

نگارش متن برنامه های تلویزیونی - شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۲

منابع کمک آموزشی و آزاد: خوشنویسی - صنایع دستی (سفال، سرامیک، کاشیکاری، فلزکاری، قالی بافی و هنرهــای 
وابسته) - مکاتب هنری قرن ۲۰ (فتورئالیسم، نئورئالیسم، پاپ آرت، مینی مالیسم، مدرنیسم در معماری، معماری 
هـای ِتک، باهـــاوس، کانسپچوآل آرت، پست مدرنیسم و زیرمجمــــوعه ها، تـــاریخچه نقـــاشی طبیعت بی جـــان و 
منظره سازی) - هنر اژه - هنر یونــان - هنر اتروسک - هنر روم - هنر صدر مسیحیت - هنر بیزانس - هنر قرون وسطی

کتاب های درسی ویژه هنرستان: خوشنویسی -  طراحی فضا و صحنه در پویانمایی - دانش فنی پایه انیمیشن 
(فصل سوم، چهارم و پنجم) - تصویربردای و صدابرداری برنامه های تلویزیونی - سازشناسی ایرانی

منابع کمک آموزشی و آزاد: صنایع دستی (نساجی، تاریخ پوشاک ایران، صنایع وابسته به چوب و تجلید، تذهیب 
و صفحه آرایی، شیشه گری) - هنر اسالمی (امویان، عباسیان، مصر، ترکیه، اسپانیا) - هنر رنسـانس و رنسانس شمال 

اروپا - هنر منریســم - هنر باروک و روکوکو
کتاب های درسی ویژه هنرستان: آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ - مبانی طراحی معماری - طراحی انـدام و لباس - 
تدوین و صداگذاری برنامه های تلویزیونی - مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی - تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای



شرح درس تاریخ آزمون

مرحله ای ۱

مرحله ای ۲

مرحله ای ۳

مرحله ای ۴

مرحله ای ۵

درک عمــــومی ریاضی و فیزیک

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

ریز عنوان ها: مضرب ها و نسبت طالیی - محاسبات عددی: محاسبات ساده (چهار عمل اصلی) - محیط و مساحت 
سطـــوح هنــدسی: مســـاحت چندضلعی های محصور، نسبت سطوح سیاه و سفید به هم، طول ها و مسیرهای 
فیثاغورسی،      برابر بودن قطــر مربع نسبت به ضلـع آن،       برابر بودن وتر مثلث قــائم الزاویـــه متســاوی الســــاقین 

نسبت به ضلـع آن - تقارن - شناخت اشکال و احجام
٢ ٢

محیط و مساحت سطوح هندسی: محیط و مساحت چهارضلعی ها (ذوزنقه متساوی االضالع، مربع، مستطیل، 
لوزی، کایت)، مثلث متساوی االضالع، نقطه همرسی اجـــزاء مثلث، محیـــط و مســاحت دایره، قطاع و قطعه 

دایره
فیزیک: نور

معادالت و دستگاه ها - تناسب - محـــاسبات عددی: کسر متعارفی، حاصل جمع هــای ثابت در سطر، سطح و 
حجم

فیزیک: الکتریسته

احجام: مساحت حجم منشورها، هرم ها و کره، محـــاسبه اختالف حجم احجام محـــاطی و محیـــطی
محاسبات عددی: مسائل ارزش عددی ارقام یک عدد، عدد مجذور کامل، شمارش تعداد مینیممی از یک 

جمعیت در حضور ماکزیمم تعداد گروه دیگری از همان جمعیت 
فیزیک: حرکت، فشار، چگالی

 k3 برابر شدن سطح و k2 ،برابر شدن طول k احجام: مسائل مربوط به روابط بین سطح و حجم احجام، قوانین
برابر شدن حجم جسم دوم نسبت به طول، سطح و حجم جسم اول - فیزیک: کار و انرژی، صوت و امواج، گرما

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

۱۴۰۱/۰۹/۱۹



شرح درس تاریخ آزمون

مرحله ای ۶

جامع ۱

جامع ۲

جامع ۳

جامع   |   با نگاهی به مباحث آزمون های ۱، ۲ و ۳

جامع   |   با نگاهی به مباحث آزمون های ۴، ۵ و ۶

جامع

درک عمــــومی ریاضی و فیزیک

انواع زوایا در دایره، nضلعی های منتظم و nوجهی های منتظم - ریز عنوان ها: تشابه، مســـائل غلطت، زاویه 
عقربه های ساعت، بخش پذیری، اتحادها، آنالیز ترکیبی - تشابه - فیزیک: مفاهیم عمومی فیزیک

جامع
*جمع بندی

۱۴۰۱/۱۱/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مرحله ای ۷
(نیمه-جامع)



شرح درس تاریخ آزمون

مرحله ای ۱

مرحله ای ۲

مرحله ای ۳

مرحله ای ۴

مرحله ای ۵

خالقیت تصویری و تجسمی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (نقطه، خط، سطح)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: مبانی هنرهای تجسمی (بخش اول تا پایان فصل ۵) - کارگاه هنر ۱

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (حجم، بافت، فرم)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: کــارگــاه هنر ۲ - حجم  سازی ۱ - حجـم شنــاسی و ماکت سازی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (ریتم، تضاد، تناسب)
کتاب های درسی ویژه هنرستان: طراحی ۱ - طراحی ۲

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهــای تجسمی (کمیت های بصری) - چاپ - آرم و نشانه - 
پوستر - تصویرسازی

کتاب های درسی ویژه هنرستان: مبانی تصویرسازی - خط در گرافیک - کـارگــاه چاپ دستی ۱ - طراحی نشانه، 
تصویـــرگرِی کتـــاب کودک و نظارت چـــاپ - گرافیک نشر و مطبوعات - تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

۱۴۰۱/۰۹/۱۹
منابع کمک آموزشی و آزاد: مبـــاحث و مفـــاهیـــم هنـــرهـــای تجسمی با تأکیـــد بر (ترکیب، رنـــگ، فضا)

کتاب های درسی ویژه هنرستان: مبانی هنرهای تجسمی (بخش دوم) - دانش فنی تخصصی فتوگرافیک - 
علم مناظر و مرایا



شرح درس تاریخ آزمون

مرحله ای ۶

جامع ۱

جامع ۲

جامع ۳

جامع   |   با نگاهی به مباحث آزمون های ۱، ۲ و ۳

جامع   |   با نگاهی به مباحث آزمون های ۴، ۵ و ۶

جامع

خالقیت تصویری و تجسمی

منابع کمک آموزشی و آزاد: مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی (کیفیت های بصری) - صفحه آرایی - عکاسی - 
انیمیشن

کتاب های درسی ویژه هنرستان: عکاسی ۱ - عکاسی ۲ - پایه و اصول صفحه آرایی - آشنایی با هنرهای تجسمی

جامع
*جمع بندی

۱۴۰۱/۱۱/۲۹

مرحله ای ۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۰(نیمه-جامع)

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۳/۲۰



۰۲۱ ۲۲۸۸۷۴۷۰ ۰۲۱ ۲۲۸۸۹۹۷۶ ۰۲۱ ۲۲۸۸۹۹۶۷

شماره های تماس

۰۹۱۲۰۰۳۵۶۸۳
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وبسایت


