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  :نام
  :محل امضاء                  :نام خانوادگي

  :شماره داوطلبي

 )پيش(عموميآزمـون
  هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانگروه

  تابستانهدومآزمون آزمايشي سنجش پيش ـ

1دفترچه شماره  

22/5/1395صبح جمعه

  .گيرندو متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي)حتي با ذكر منبع(پس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است...)الكترونيكي و(حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش

 .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
)ره(امام خميني

  



2صفحه   )غير علوم انساني(زبان و ادبيات فارسي  

  

  هاست؟به ترتيب معاني كدام واژه» پنهان كردن حقيقت، اسبي كه رنگ او ميان زرد و بور باشد، آمدن، باغ«  -1
  تلبيس، كرند، قدوم، روضه) 2    غدر، كهر، اقدام، راغ) 1
  مكر، ابرش، اوان، مرغزار )4  غدر، كهر، موسم، رضوان  )3

  :به جزها، درمقابل آن درست آمده است؛همة معاني واژه  -2
    زيباروي، محبوب، معشوق: شاهد) 1
  انگيزيبدي كردن، بدخواهي، فتنه: شرارت) 2
  ايواني كه در طبقة دوم ساخته شود، سايبان، پيشگاه خانه: رواق) 3
  بيان كردن، روشن ساختن، قرائت كردن: تقرير كردن) 4

معّرف كدام  -3   است؟» نويسندة بزرگ«متن زير 
متولّد شد1301محقّق و نويسندة بزرگ معاصر در سال«   نام يكي از. وي قلمي روان، شيوا و رسا دارد. در بروجرد 

  ».است» از چيزهاي ديگر«آثار وي
زرين كوب) 1   سيد جعفر شهيدي) 4  مهرداد اوستا) 3  غالمحسين ساعدي) 2  عبدالحسين 

  معرفي شده است؟غلطچند اثر  -4
مدرس: االدبريحانة) (جامي: االنسنفحات) (علي صفي: االلبابلباب(     ) ياقوت حموي: االعالم) (محمدعلي 

  ) ابوريحان بيروني: الفهرست) (خان بابا مشار: فهرست مقاالت فارسي(
  چهار) 4  سه  ) 3  دو) 2  يك) 1

  هاي داده شده، وجود دارد؟در ميان واژهغلط امالييچند  - 5
وديعة مطمئن، غايت القسواي مقصود، بق كرده و غمگين، شخص مصلوب االراده، قليل البظاعه، تأثيرگزار و«  

  » تأثيرپذير، استراق سمع، فصخ قرارداد، رؤيت عين مستأجره، ارائة مفاصاحساب
  شش) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1

  شود؟يافت ميغلط امالييدر كدام بيت  -6
  غـــافـــل از صـــوفيان شــــاهد بـــــاز  محــــتســب در قـــفــاي رنـــدان اســـت) 1
مي انـــده ربــــاي اســت) 2 مي شادي فضــــاي است  گــــر اندوه اسـت    وگر شـادي است 
خّرم چو نزهتگاه رضوان شدكه مجلس  آب حيوان باد بر دست استمي دينارگون چون) 3   گاه تو 
  از مهـــــر در مقابـــل، مـــه را رسد ضــيا  صلــح و صـــفـــا نتيجـة دوري و دوستي است) 4

  :بيتبه جزهاي مقابل همة ابيات درست است؛آرايه  -7
محبت عين درمان شد مرا  نرگــس او بـا  دل بيمار من الفت گرفت) 1   ) استعاره، پارادوكس(عاقبت درد 
  )مجاز، استعاره(رخصتي بر صيد مرغان حرم دادي مرا  تا شراب آلوده لعلت گفت حرفي از كباب) 2
تحمل نكند چوگان را  دل مـــن تـــاب ســـر زلـــف تو دارد آري) 3   )اسلوب معادله، پارادوكس(كس به جز گوي 
  )استعاره، تشبيه(تا آن مـه دو هفتـه بر بـام زد علـم را  بتم را در چرخ كوفت خورشيدكوس مح) 4

  به ترتيب در كدام ابيات آمده است؟» تشبيه، اغراق، حسن تعليل و تضاد«هايآرايه  - 8
  خورد از حسرت قندي كه تو داريخون مي  از ســـرخي منقارعيان است كه طوطي) الف  
  خاطــرم جمع نشــد تا تو پريشان كردي  سرو سامان كرديزلف مرا بيزان ســــر) ب  
نه كه شرم خورشيدي) ج     به صحن باغ گــذر كن كه رشك شمشادي  بـــه طرف بام قدم 
محــبت چـه سخت بنيادي  زسيل گرية ما سست شـد اسـاس دوكون) د     تو اي بنــاي 

  ب، الف، د، ج) 4  ، ج، الفد، ب) 3  ج، الف، ب، د) 2  ج، د، الف، ب) 1
  هاي بيت زير كدامند؟آرايه  -9

  » كه گر بر سنگ بسرايم از آن تحسين شود پيدا  چنان گفتم غزل در خوبي رعنا غزال خود«  
  تشبيه، ايهام تناسب، حسن تعليل) 2    استعاره، اغراق، مجاز) 1
  استعاره، جناس، اغراق) 4    تشبيه، ايهام، كنايه) 3



3صفحه   )غير علوم انساني(زبان و ادبيات فارسي  

  

با كدام بيت قرابت مفهومي» فرستمتمكن كه كجا ميخبركس رانامه بدان مهربان رسان         ين سر به مهرا«بيت  - 10
  دارد؟

غـــمازش  راز دل خود اگــر بـه صحرا فكـني) 1   بهــتر كـــه ســـپاري بـــه دل 
  كه صبا هم نفس هركس و هر دم جايي است  راز سربستــة زلفت مگشاپيش صبا) 2
  بر تــــو پـــوشيـــده نيـــست راز كـــسي  راز پوشيده گــر چـــه هست بسي) 3
  خـــيزم به پيــش خـواجه كنم رازش آشكار  رازي است اين ميان بهار و ميان من) 4

  با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟» اگر چه تلخ باشد فرقت يار       در او شيرين بود اميد ديدار«بيت  -11
  ز دشمـــن دوســت كردن كي توانيم  اگر چـــه پــــادشـــاه و كامرانيم )1
  بسي چو ماند چون زهر گردد آب زالل  اگر چه آب زالل است زندگاني خلق) 2
  چو ســر با وصــل دارد سهل كار است  اگر چـــه آفــــت عمر انتظار است) 3
  دت از مردمــان نشـــمرد  خــردمنـــ  اگر چــيره گــــردد هـــوا بر خرد) 4

  :به جزها رابطة معنايي همة واژگان يكسان است؛در همة گزينه  -12
تفكّر) 2  حيله و غدر، ابطال و الغا، هزاهز و غريو) 1 طيب و پاك، تأمل و    هايل و ترسناك، 
درر و آللي) 3   جزر و مد، اوامر و نواهي، عزل و نصب) 4  نامه و رقعت، كشت و زرع، 

  اند؟ساخته شده» اسم←بن مضارع+ قيد/صفت«هاي مركب ازدر كدام مورد واژه  -13
  باالدست، پيشخوان، باال بلند) 2    دوربين، باالبر، روكش) 1
  زير گذر، نخست وزير، زير زمين  ) 4  گردن كلفت، زود پز، پيش پرده  ) 3

  است؟» جملة سه جزئي گذرا به مفعول«، در حقيقت فشردة يك»هاي مركبواژه«در كدام مورد  -14
  بينحال ـ طالعخداشناس ـ خوش) 2  شكر ـ زير زمينزودپز ـ ني) 1
محبت آميز  ) 4  گل خانه ـ كتابخانه ـ چادرنشين) 3   زودگذر ـ كاه گل ـ 

  هستند؟» دخيل«هاي كدام گزينه همگيواژه  -15
  حقيقت، امكان، آوا، ويژه) 2  رف، زبانتصحيح، سروش، ح) 1
  تلفّظ، سيما، سخن، قانون) 4  نشر، مقابله، كتاب، صورت) 3

  ها، متفاوت است؟هاي كدام گزينه با ساير گزينهنوع واژه  -16
  نگرش، خورش، پوشش) 2    ماندگار، سازگار، آموزگار) 1
  نمكدان، قلمدان، شمعدان) 4  صبحانه، شاگردانه، شكرانه) 3

  هاي مشخص شده، كدام است؟در مصراع زير نقش واژه  -17
  كمستحاموركشدواربندهكشمجور  

  مفعول، قيد، مفعول، نهاد) 2  مسند، وصفي، مفعول، نهاد) 1
  مفعول، قيد، مفعول، مسند) 4مسند، وصفي، نهاد، مسند) 3

  است؟» كاهش، ابدال و ادغام«به ترتيب،» فرايند واجي«در كدام مورد  -18
  شهدا، سنبل، زنبور) 2  برافتاد، دست بند، اجتناب) 1
  هماورد، خيابان، اجتماع) 4  شنيد، يگانهبرانداخت، نمي) 3

  : به جزها در مقابل آن درست آمده است؛اجزاي تشكيل دهندة همة مصراع  -19
    ) دو جزئي(نسوزد جان من يك باره در تاب) 1
  )دو جزئي(يك شبي پروانگان جمع آمدند) 2
  )سه جزئي گذرا به مسند(سرسبزترين بهار تقديم تو باد) 3
  ) سه جزئي گذرا به مسند(مرا تا عشق صبر از دل براندست) 4
  
  
  



4صفحه   )غير علوم انساني(زبان و ادبيات فارسي  

  

  نقش تبعي است؟فاقدكدام بيت  -20
  نال و همي زار كه معذوري معذورمي  خود دوراي عــــاشق مـهجور ز كام دل) 1
  كافــرم، كــافر اگر نوش كنم خرما را  نيش خاري اگر از نخل تو خواهم خوردن) 2
  غلغل زگـــل و اللــه به يك بار برآمد  سرمســـت زكـــاشــــانه به گلزار برآمد) 3
مي خور) 4   خورنباشي غم عالم ميكĤنــگه كـــه  اي دل كه تو را گفت كه اين دم 

    
      )علوم انساني(زبان و ادبيات فارسي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هاست؟به ترتيب، معاني كدام واژه» سرماي سخت، سهم و نصيب، در معرض فروش گذاشتن، كتان تنك«  -1

تشمر، مزايده، نقيب) 1   زمهرير، نشان، مزاد، قصيب) 2    برد، 
حلّه) 3 حلّه) 4  زمهرير، نشان، معامله،    برد، بهره، مداعبت، 

  است؟غلطمعني چند واژه  -2
  )سرنيزه: سنان) (غيرضروري: ماالبد) (پرهيزگار: نُساك) (پوشندجامة آستين بلندي كه زير قبا مي: كلجه(  

  ) غمگين و اندوهناك: كئيب) (نكوهش شده: ذمت) (جا و مكان: حيز(
  چهار) 4  سه) 3  دو  ) 2  يك) 1

معرّفي مي  -3   كند؟متن زير، چه كسي را 
از شاعران غزل سراي انقالب اسالمي است كه با زباني گرم و گيرا وقايع و حوادثي را كه طليعة انقالبند وصف و«  

ن خبر تيراز جمله شعرهاي زيبا و پرشور او غزلي است كه پيش از انقالب اسالمي و پس از شنيد. ضبط كرده است
  » .سرايدباران شدن چند انقالبي مسلمان در زندان مي

  زكريا اخالقي  ) 4  منش  عباس كي) 3  سيد حسن حسيني  ) 2  غالمرضا قدسي) 1
  به ترتيب، از آثار چه كساني هستند؟» هاتاريخ رجال ايران، فرهنگ سخنوران، احصاء العلوم، افسانه  -4

1 (سي خيام پور،  مصفاعبدالرسول  سجادي، فارابي، مظاهر    د جعفر 
خيام پور، مدرسي تبريزي، صبحي مهتدي) 2   ايرج افشار، عبدالرسول 
مصفا) 3 سجادي، مدرسي تبريزي، مظاهر  سيد جعفر    عبدالحسين سعيديان، 
خيام پور، فارابي، صبحي مهتدي) 4   مهدي بامداد، عبدالرسول 

  دارد؟غلط امالييكدام گروه كلمه،  - 5
  سباع و وحوش، تالش غالب، عظت و پند، رفيع و وضيع) 1
قداره) 2 خاِن    كشبأس و خشم، عصابه و عمامه، خالصه و زبده، 
حيظ انتفاع) 3 سنخيت و همسويي، التزامات شعري،  تعهد،    ذمت و 
صبيه و دختر) 4   ستارة سها، اخذ غرامت، زمين لم يزرع، 

  ؟نيستييدر كدام بيت غلط امال  -6
  در اين شيوة زهد و تـامات و پند  نه فكرش بليغ است و رايش بلند) 1
  المنتهي ةكنــي، رفــــت تا سدر  گـرش دامن از چنگ شهوت رها) 2
  عبــادت قـــبول و دعا مستجاب  حيـاتت خوش و رفتنت بر ثواب) 3
حلّه كن گو درون هشو باش  گــر آوازه خواهي در اقليم فاش) 4   برون 

  است؟» ايهام تناسب«و» تلميح«كدام بيت داراي  -7
  چه تفاوت كند از طعنة هم يارانش  خبر از جام الســـتپرستـي كه بود بـيمي) 1
  كه بوستان وجودم نماند آب روانش  گمان مبر كه روان نبود آب چشم من آن دم) 2
  كه عــزيزان جــهانند خـريدارانش  داري يوسف نبريممــا دگـــر نام خــــــري) 3
  خوشتر از مملكت مصر بود زندانش  هر كه را دست دهد طلعــت يوسف در چـاه) 4



5صفحه   )علوم انساني(زبان و ادبيات فارسي  

  

  : به جزهاي مقابل همة ابيات درست است؛آرايه  - 8
  )ايهامكنايه،(شادي از جان من غم زده بگريخته است  تا زدي در دل مــن خيمه به اقبــال غمت) 1
  )تشبيه، تلميح(گويي كـه بوي عيسي مريم گرفته است  دمد از بـــاد صبــحـــدمانفـــاس روح مي) 2
  )لف و نشر، جناس(ما را شبي مبارك و روزي خجسته است  گر زان كه روي و موي تو آشوب عالم است) 3
  ) تشبيه، جناس(ي نشسته استزاغــي كه بر كــنارة باغ  داني كه بر عذار تو خـــــال سياه چيست؟) 4

  بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟  -9
  » با دوستان مضايقه در عمر و مال نيست          صد جان فداي يار نصيحت نيوش كن«  

  ها در مقـــابل رخ دوستنــهادم آينــه  نظير دوست نديدم اگر چه از مه و مهر) 1
  چو مفلسي كه طلب كار گنج قارون است  كند حـافظخــودي طلـب يار ميز بي) 2
  خواهـي كه زلف ياركشي، ترك هوش كن  بر هـــوشمند سلسله ننهاد دست عشق) 3
  سرو جان را نتوان گفت كه مقداري هست  زر چــه باشد كه نثار قدم دوست كنم) 4

يسرا«: كدام بيت با عبارت  - 10 العسر   عم   تقابل معنايي دارد؟» اّن 
  زان كه شام هجر را صبح وصالي در پي است  نااميـد از روشني اي دل به تاريكي مباش) 1
  هـــر آينه پـــس هـــر مـــستي خمار آيد  فراق بودطمــع مدار وصـــالي كـــه بـي) 2
  وصال چون به سر آمد فـــراق هم به سر آيد  اميـــدوار چنـــانم كه كار بستـــه برآيد) 3
ايام بـــه سـر خواهد شد  برانيم و بدانيم به هرگونه كه هستخوش) 4   راحــت و محــنت 

  كدام عبارت، نياز به ويرايش دارد؟  -11
  .در گلستان سعدي، سخنان نغز و دلكش فراوان است) 1
  .رسيدصفير گلوله، از همه جا به گوش مي) 2
معلّم رياضي، سخت) 3   .گير نبودآقاي مدير مانند 
  . ب مانند حرير سپيد، روي برف نشسته بودمهتا) 4

  اند؟»صفت«هاي كدام گروه كلمه، همگينوع واژه  -12
  زيبايي، زميني، درشتي، زشتي) 2  سفيدي، سياهي، بدي، ماندني) 1
فنّي، علمي، رفتني  ) 4  درستي، خوبي، ديدني، صنعتي) 3   تهراني، 

  كدام گروه كلمه، يكسان است؟» وندهاي«ها، تعداداز نظر ساختمان واژه  -13
  ناهماهنگي، دانشگاه، هنرآموزي) 2  ناتواني، دلبستگي، ناشكيبا) 1
  زندگي نامه، دانشوران، فروبستگي) 4  ستايشگري، رونويسي، سرفرازي) 3

  است؟» امر مستمر«در كدام مصراع نوع فعل  -14
  باشريا ميبه دور الله قدح گير و بي) 2  اي به من خاكسار بخشزين بحر قطره) 1
  تو را كه گفت كه در روي خوب حيران باش) 4  برد از دست بدان سان كه مپرس  دل و دين مي) 3

  :به جزخورد،هاي فعل به شيوة تاريخي به چشم ميها، يكي از ويژگيدر همة مصراع  -15
  ون شدي به تماشاي ماه نوگفتا بر) 2  .شد آن كه اهل نظر بر كناره مي رفتند) 1
  آييگفته آمد كه به دل جويي ما مي) 4    بگو تا سوار آورم زابلي) 3

  هاي زير به ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟جايگاه تكية واژه  -16
  » دلخور، ميزبان، نشستم«  

  آغازي، پاياني، پيش از آخر) 2  پاياني، پاياني، پيش از آخر) 1
  پيش از آخر، پاياني، پاياني) 4    آغازي، پايانيپاياني،) 3

  است؟» فك اضافه«در كدام مصراع» را«نوع  -17
  فلك را عشق تو در گردش انداخت) 2  تو مرا كشتي و خلقي است گوا) 1
  مرا تا عشق صبر از دل براندست) 4  مشنو اي دوست كه غير از تو مرا ياري هست) 3



6صفحه   )علوم انساني(زبان و ادبيات فارسي  

  

  سازند؟مي» چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم«هايمصدرها، جملهدر كدام مورد، همة  -18
  آويختن، گرويدن، آلودن، پرهيزيدن) 2  پراكندن، پروردن، نهادن، راندن) 1
ُگزيدن) 4  كاستن، سپردن، افزودن، ربودن) 3   نگريستن، رنجيدن، شوريدن، 

  وجود دارد؟» جهش ضمير«در كدام بيت  -19
  وز پــــــاي درآمـــــدم ز دســتـــش  م نيــمه مستـشمستـم ز دو چـــش) 1
  رويي كه صبح خيره شود در صـباحـتش  ام از ديـدگان بريختباران چون ستاره) 2
  پشت فلـــك زبار غمم خـم گرفته است  روي زمين و خون دلم غم گرفته است) 3
  ته استبسيار قلب صف شكنان كاو شكس  ايآن هندوي سيه كه تواش بند كرده) 4

  هاي مشخص شده در بيت زير، به ترتيب كدام است؟نقش واژه  -20
  شناپسندناننشنيدمي ز دشمن، سخ         دلآن قرار بودي كه ز دوست بركنممگر  

  مسند، مفعول، مسند، مفعول) 2  اليه، نهاد، مفعول، متمممضاف) 1
اليهمفعول، مضافاليه، مفعول،مضاف) 4  اليهمسند، نهاد، مسند، مضاف) 3

  
      )غيرعلوم انساني(زبان عربي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :﴾إّن اإلنسان لفي ُخسر، إّال اّلذين آمنوا و عملوا الصالحات﴿  -٢١
  !همانا انسان زيانكار است، بجز كساني كه با ايمان بودند و اعمال صالح انجام دادند )1
  !صالح انجام دهندكه با ايمان باشند و اعمالقطعاً انسان را در زيان قرار دادند، مگر آنان )2
  !كه ايمان بياورند و صالحات را انجام دهنداند، بجز آنانهمانا انسان را در خسران قرار داده) 3
  !قطعاً انسان در خسران و زيان است، مگر كساني كه ايمان آوردند و صالحات را انجام دادند) 4

  :»نسان وسيلة لسيره نحو الکمالإّن القرآن الکريم قد اعتبر الّنعم اإللهّية في حياة اإل«   -٢٢
  !اي براي او قرار داده تا بسمت كمال حركت كندقرآن كريم مواهب الهي را در زندگي انسان، وسيله )1
  !اي براي سيرش بسوي كمال بشمار آورده استقرآن كريم نعمتهاي الهي را در حيات انسان وسيله )2
  !ادامة حيات انسان و براي حركتش بسوي رشد وي قرار داده استمسلّماً قرآن كريم نعمتهاي خدايي را براي) 3
اي براي زندگي انسان بخاطر سير او بسوي رشد و كمال قرارهمانا قرآن كريم بخششهاي خداوند را همچون وسيله )4

  !داده است
  :»!ل إليهمن تعّرف علی حقيقة العلم ال يضّيع عمره إّال في سبيل اکتسابه، و يغتنم الفرص للوصو«   -٢٣

سازد و براي رسيدن به آن از فرصتهاكه با واقعيت علم آشنا شود عمر خود را فقط در راه آن ضايع ميكسي )1
  !كنداستفاده مي

نمايد و فرصت را در رسيدن به آنآنكس كه به حقيقت دانش آگاه شد، عمرش را تنها در بدست آوردنش زايل مي )2
  !دهداز دست نمي

سازد و فرصتها را براي رسيدن بهحقيقت علم آشنا گردد عمر خويش را جز در راه كسب آن تباه نميهركس با )3
  !شمردآن غنيمت مي

واقعيت دانش را شناخت، عمر خود را جز در راه كسبش صرف نخواهد كرد و فرصت را براي دست )4 -هرآنكس كه 

  !شمرديابي به آن غنيمت مي

  لعّين   )٢٨-٢١(لترجمة أو المفهوم أو التعريبعن الجواباألصّح و األدق



7صفحه   )غير علوم انساني(زبان عربي  

  

  :»لمين تأخذنا الّدهشة بسبب وجود آراء و نظرّيات علمّية قد ُطرحت ألّول مّرةحينما نشاهد ُکتب المس«   -٢٤
كنيم، بدليل وجود آراء و نظرات علمي كه براي اولين بار در آنها مطرحزماني كه كتب مسلمانان را مشاهده مي) 1

  !گيردشده، شگفتي مارا فرا مي
بعلّت وجود نظرات و آراي علمي كه براي اولين بار طرحكنيم كهدر حالي ما كتابهاي اسالمي را نظاره مي )2

  !داردگرديده، ما را به تعجب وا مي
تعجب مارا در بر ميوقتي كتابهاي مسلمانان را مي )3 گيرد و آن بخاطر وجود نظرات علمي است كه برايبينيم، 

  !گردداولين بار طرح مي
اول در آنها ما را به شگفتي مينگريم، آراء وكه كتب اسالمي را ميهنگامي) 4   !اندازدنظرات علمي مطرح شده براي بار 

  :الخطأعّين. »إّن أبناء هذه المرأة الکريمة ِاندفعوا إلی الحرب آملين االستشهاد في سبيل اهللا«   -٢٥
  !اوالد اين زن بلندمرتبه با آرزوي شهادت در راه خداوند بسوي جنگ روانه شدند )1
  !شهيد شدن در طريق خداوند، پسران اين زن كريم به سمت نبرد رفتندبا اميد به )2
  !به اميد شهيد گشتن در راه خداوند، فرزندان اين زن بزرگ مرتبه رهسپار جنگ شدند )3
  !كردكه او شهادت در راه خدا را برايشان آرزو ميفرزندان اين زن بزرگوار بسوي جنگ رهسپار گشتند در حالي )4

  :»!مدير مدرستنا قد عزم أن يجري مراسيم الّتکريم للطّلالب المثالّيين في قاعة المدرسةکان«   -٢٦
  !آموزان نمونه را در سالن مدرسه برگزار كندمدير مدرسة ما تصميم گرفته بود مراسم بزرگداشت دانش )1
  !مدرسه انجام دهدمان قصد داشت تا مراسم برپايي بزرگداشت دانشجويان ممتاز را در سالنمدير مدرسه )2
مصمم گشته بود براي برگزاري مراسم پاسداشت دانشجويان در حياط مدرسه اقدام نمايدمدير مدرسه )3   !مان 
  !آموزان نمونه در صحن مدرسه اجرا كندمدير مدرسة ما اين تصميم را گرفته بود كه مراسمي براي احترام به دانش )4

سّنتها و قوانين« -٢٧ يتغير الهي پيروي كند به هدف خود خواهد رسيداگر انسان از    :»!ال 
  !لو تمّتع البشر من السّنة و قوانين ال تتغّير اإللهي، سيحصل علی أغراضه )1
  !إذا استفاد اإلنسان من السنن ال تتغّير اإللهية فسوف يحصل علی أهدافه )2
  !ر فسيصل إلی غايتهإن يتّبع اإلنسان الّسنن و القوانين اإللهّية اّلتي ال تتغّي )3
  !إن يتمّتع البشر من الّسنة و القوانين اإللهية اّلتي هي بدون تغيير، يصل إلی غرضه )4

تفكّر و كشف اسرار هستي، تشويق اسالم از علم و علما مي«   -٢٨   :الخطأعّين. »!باشدعلّت پيشرفت علمي مسلمانان در زمينة 
  !سبب ترّقي المسلمين العلمّي في ميدان التفّکر و کشف أسرار الکون، هو ترغيب اإلسالم العلم و العلماء )1
  !إّن ذريعة تقّدم المسلمين علمًا في مجال التفّکر و کشف أسرار الکون، کان تکريم اإلسالم العلم و العلماء )2
  !شاف أسرار الحياة، هي تشجيع اإلسالم العلم و العلماءإّن عّلة التقدم العلمي للمسلمين في ساحة الفکر و اکت) 3
  !إّن عّلة تقّدم المسلمين العلمي في مجال الفکر و اکتشاف أسرار الحياة، هي تشجيع اإلسالم العلم و العلماء )4

  

  :»!باألشياءتستعمل الخفافيش حاّسة سمعها لتجتنب الصطدام«   -٢٩
  َتَجَتِنَب-َسمِعها–الَخفاِفيُش) 2  َسمِع–َحاسََّة–ُتسَتعمُل )1
  األْشياِء-اِالصِطداِم–لَتجَتِنَب) 4  َحاسََّة–الَخفاِفيُش–َتسَتعِمُل )3

  ٣١-٢٩(في التشکيلالخطأعّين( 



8صفحه   )غير علوم انساني(زبان عربي  

  

  :»إّنها أحست بقوة عظيمة و تقدمت جريئة و غرست الخنجر في ظهر المشرك«   -٣٠
  َجرالَخْن-َجريئًة–َتَقدََّمْت )2  ُقوٍَّة–َأَحسَّْت–إنَّها )1
  َغَرَسْت-َجريَئٌة–َعِظيمٍة )4  الُمشِرِك–َظهِر–َجَرالَخْن )3

  :»!رّبت بکاءة العرب أبناءها األربعة علی قيم إنسانية عالية«   -٣١
  ِقيَم-األرَبعَة–أبَناَءَها )2  الَعَرِب–َبکَّاَءُة–َربَّْت )1
  َعاِليٍة-إنسانيٍَّة–ِقَيٍم )4  َبعَةاألْر–أبَناَء–الَعرِب )3

  

  :»!لم يحّرم اهللا الطّيبات من الرزق اّلتي أخرجها لعباده، بل أحّلها لهم«   -٣٢
  »لم«فعل مجزوم بحرف/ معرب–مبني للمعلوم–متعدٍّ–) من باب تفّعل(مزيد ثالثي–مضارع: يحّرم )1
  مفعول به و منصوب بالکسر/ ممنوع من الصرف–معرب–معّرف بأل–جمع سالم للمؤّنث: الطّيبات )2
  المستتر» هو«فعل و فاعله ضمير/ مبني للمعلوم –متعدٍّ –) من باب إفعال(مزيد ثالثي –للغائب –ماٍض: أحّل )3
  و الجملة فعلية» ها«فعل و فاعله ضمير/ مبني للمعلوم–متعدٍّ-) من باب إفعال(مزيد ثالثي–للغائب: أخرج )4

  :»!ِاعلموا يا أصحاب القدرة أّنه ال ينجح في الحياة الدنيا إّال الصادقون«   -٣٣
  ليه و مجرور تقديرًامضاف إ/ مقصور–معرب–معرف بأل-مشتق و اسم تفضيل–مفرد–اسم: الدنيا )1
  منادی مضاف/ معّرف باإلضافة–مشتق و اسم فاعل–) صاحب، مذکر: مفرده(جمع تکسير: أصحاب )2

  و منصوب
  فعل و فاعله ضمير الواو البارز، و الجملة فعلية/ مبني –صحيح –مزيد ثالثي –للمخاطبين –فعل أمر: ِاعلموا )3
  جارو مجرور: مجرور بحرف الجر، في الحياة/ معرب –معّرف بأل –مشتق و صفة مشّبهة –مفرد مؤنث: الحياة) 4

  :»!ال تفوز الطالبات فوزًا إّال المجتهدات من بينهّن«   -٣٤
  فاعل و مرفوع/ منصرف–) مطالبة: مصدره(مشتق و اسم فاعل–جمع سالم للمؤنث: الطالبات )1
  مفعول مطلق للتأکيد و منصوب/ مقصور–معرب–نکرة–جامد و مصدر–مفرد مذکر: فوزًا) 2
مستثنی، و المستثنی منه) / اجتهاد: مصدره(مشتق و اسم فاعل–جمع سالم للمؤنث: المجتهدات)3

  »الطالبات«
  » الطالبات«فعل مجزوم و فاعله/ معرب–مبني للمعلوم–متعدٍّ–معتل و أجوف–مجرد ثالثي: تفوز )4

  فعليةو الجملة
  :»!کنت أظّن أّن أبي قد ُنسي و لم َيبَق له ذکر«   -٣٥

المستتر، و» أنا«فعل مرفوع و فاعله ضمير/ معرب–مجّرد ثالثي–للمتکلم وحده–مضارع: أظّن )1
  الجملة فعلية

فاعلهفعل من األفعال الناقصة و/ مبني–) له إعالل الحذف(معتل و أجوف–مجرد ثالثي–ماٍض: کنت) 2
  ضمير التاء البارز

فعل و نائب فاعله/ معرب–مبني للمجهول–متعدٍّ–) بدون إعالل(معتل و ناقص–للغائب: نسي )3
  المستتر» هو«ضمير

  فعل مجزوم بحذف حرف العلة، فاعله) / له إعالل الحذف(معتل و أجوف–مجرد ثالثي–للغائب: يبق )4
  »ذکر« 

  

  ٣٥-٣٢(عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي(  



9صفحه   )غير علوم انساني(زبان عربي  

  

  
  :عّين ما ليس فيه الحال  -٣٦

  !ُعدت إلی والدتي معتذرًا من أعمالي و أخطائي الماضية )1
  !ِانعقدت المراسيم في ساحة المدرسة عظيمة و مرضّية )2
  !في الحرب شاهدت جنديًّا وقف قرب خيمة القائد مترّبصًا )3
  !ليس العدّو قادًرا علی أن يتسّلط علی جنودنا المقاومين )4

  :عّين ما ليس فيه التمييز  -٣٧
  !ليس عندي إلخواني ذّرة حسدًا و بغضًا )1
  !إّن اهللا أحسن حديثًا و أصدق قوًال من اآلخرين) 2
  !المحزنة و المؤلمة ُملئ قلبي حزنًا و ألمًابعد مشاهدة هذه الحوادث )3
  !کان هذا تکّرمًا و فضًال منك: ساعدت زميلي في فهم دروسه فقال لي )4

  :نوعه عن الباقييختلفعّين المستثنی  -٣٨
  !ال يتمّتع بقّوة التفکر و النطق إّال اإلنسان )1
  !أعتقد بأّن بالدي ال تعاني إّال الکسل و الخمول )2
  !إّن الناس في مجتمعاتهم يضّيعون أوقاتهم إّال العقالء )3
  !ليس علينا في ُامورنا إّال القيام بها علی الطريق الصحيح )4

  :عّين المنادی  -٣٩
  !رّبي في کّل حاالتي تعلم ما ُاريد )2  !رّبنا اّلذي أعطانا نعًما کثيرة في الحياة) 1
  !رّبي لن يترکني وحيدًا في ُاموري )4  !رّبنا أمرنا بالّتعلم و التعليم في حياتنا )3

  :عن المنادیالخطأعّين  -٤٠
  !أّيها الّشمس؛ ِاطلعي في سماء بالدنا مشرقة منيرة )1
  !يا أّيتها البنات؛ مستقبل بالدکّن في أيديکّن بالشّك )2
  !لحياة أکثر فأکثرعلماَء اُالّمة؛ حاولوا في اکتشاف أسرار ا )3
  !يا معّلمي مدرستنا؛ نحن نشکرکم علی أتعابکم في سبيلنا )4

      )علوم انساني(زبان عربي  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :﴾يا أّيها الّناس، ُاعبدوا رّبکم اّلذي خلقکم﴿  -٢١
  !را كنيد كه او شما را آفريده استاي مردم؛ عبادت خداي خود )1
  !اي مردمان؛ پرستش كنيد خدايي را كه شما را خلق كرده است )2
  !اي مردمان؛ پروردگارتان را عبادت كنيد چه اوست كه شما را آفريد )3
  !اي مردم؛ پروردگار خود را كه شما را خلق كرده است عبادت كنيد )4
  
  

  ٤٠-٣٦(لجواب عن األسئلة التاليةلعّين المناسب( 

  ٢٨-٢١(عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعريب(  



10صفحه   )علوم انساني(زبان عربي  

  

  :»!ألّنها تمنحني الّسکينةُاحّب ليالي کليالي القدر«   -٢٢
      !بخشنددارم كه به من مانند شب قدر آرامش ميشبهايي را دوست مي )1
   !بخشدشبهايي چون شبهاي قدر را دوست دارم زيرا به من آرامش مي )2
    !دارمكند دوست ميشبهاي قدر را بخاطر اينكه به من آرامش هديه مي )3
  !دهد، بسيار دوست داشتمبه من هديه ميشبهايي بمانند قدر كه آرامش را) 4

  :»!أشرق نور اهللا في قلِب حاٍف کان قد تاب من عمله السّيئ«   -٢٣
    !اي كه از عمل گناه آلود خود برگشت، تابيدن گرفتنور خدا در دل پا برهنه )1
    !نور خداوند در قلب حافي تابيدن گرفت زيرا او از عمل بد خويش بازگشت )2
     !اي تابيد كه از عمل زشت خود توبه كرده بودخدا در قلب پابرهنهنور )3
    !نور خدا در دل حافي تابيد زيرا از عمل خويش كه ناپسند بود توبه كرد )4

  :»!نحن مسلمون و نفخر باّتباع مذهب مصيُره إلی الحّق و الکمال«  -٢٤
  !كنيمبسوي حق و كمال است افتخار ميما مسلمان هستيم و به پيروي كردن از مذهبي كه بازگشت آن) 1
    !ما مسلماناني هستيم كه افتخار ما پيروي كردن از مذهبي است كه بازگشتش بسوي حق و كمال است )2
    !كنيم كه مسير آن حقيقت و كمال استما مسلمان هستيم و مفتخريم كه از مذهبي پيروي مي )3
      !كنيمبسوي حقيقت و كمال است افتخار ميما مسلمانان به مذهبي كه مسير آن بازگشت )4

  :»!انعقدت ندوة في مدرستنا و شارك فيها کّل مدّرسي الّلغة العربية اّلذين دعاهم مديرنا«  -٢٥
  !مراسمي در مدرسة ما برپا شد كه مدرسان زبان عربي به دعوت مديرمان در آن شركت كردند) 1
     !مة مدرسين زبان عربي به دعوت مدير در آن شركت كردندمراسمي خاص در مدرسه برگزار شده بود كه ه )2
  !يك همايش در مدرسه برپا شد و همة مدرسين زبان عربي ما در آن شركت كردند همانها كه مدير دعوتشان كرده بود) 3
    !كردندهمايشي در مدرسة ما برگزار شد و همة مدرسان زبان عربي كه مديرمان آنها را دعوت كرده بود در آن شركت) 4

  :»!کانت معّلمتنا قد اشتهرت بين اآلخرين بسبب تربية تلميذات عالمات ناسکات«   -٢٦
     !آموزان دانا و پرهيزكار مشهور شده بودمعلّم ما بين ديگران بخاطر تربيت دانش )1
      !آموزاني دارد عالم و پرهيزگارمعلّم ما در بين بقيه شهره شده است زيرا دانش )2
معلّمين مشهور بود بخاطر تربيت دانش )3      !آموزان دانا و زاهدمعلّممان در ميان ديگر 
معلّمين ديگر به داشتن دانش )4 معلّم ما بود كه در ميان    !آموزان عالم و زاهد شهره شداين 

  :»!گشاده رويي هنگام آمدن مهمان، خوب خصوصيتي است«  -٢٧
  !  ما أنعم الخصيصة، بشاشتك عند ورود الّضيف) 1
    !نعم البشاشة، خصيصتك عند قدوم الّضيوف) 2
  !نعم الخصيصة، البشاشة عند قدوم الّضيف) 3
    ! ما أنعم البشاشة، الخصيصة عند ورود الّضيوف )4

  :»!های زمين ُپر از آب شدوقتی باران بشّدت باريد چشمه«   -٢٨
    ! مأل الماء جميع عيون األرض إذا تمطر الّسماء مطرًا شديدًا )1
    !  فاضت عيون األرض ماًء عندما مطرت الّسماء مطرًا شديدًا )2
    ! ُملئت عيون األرض الماء عندما ُتمطر الّسماء بشّدة )3
  ! صارت عيون األرض مملوءة إذا مطرت الّسماء بشّدة) 4
  
  
  

  :»!و إن کّنا عراة جائعين لقد ثرنا علی أنفسنا و محونا وصمة الذلة«   -٢٩
    الذِّلَِّة-َوصَمَة–َناَمَحْو )2  َجائعيَن–ُعراٌة–ُکنَّا )1  
  أنُفِس–ُثرَنا–جائعيَن )4  َمَحوَنا–ُثرَنا–ُعراًة )3  

  ٣١-٢٩(في التشکيلالخطأعّين( 



11صفحه   )علوم انساني(زبان عربي  

  

  :»!کانت الدار تضج بأصوات الشيطانبدار بشر،) ع(مّر اإلمام موسی بن جعفر«   -٣٠
داِر-َجعفٍر–اإلماُم )2  الشَّيطاِن–أصواِت–َتِضجُّ   )1
  َجعَفَر–ْبُن–ُموَسی )4    الّداُر  -ِبشٍر–َمرَّ) 3

  :»!األرضانقض إبليس علی الناسك و تصارعا لحظات، فسقط الناسك علی«   -٣١
    َلَحظاٍت-َتَصاِرَعا–إبليُس) 2  األرِض–الّناِسُك–َسَقَط )1
  اَألرِض–َلَحظاٍت–النَّاِسِك) 4  َسَقَط  –النَّاِسِك–ِانَقضَّ) 3

  

  :»!لقد دّك اإلسالم حصون الجاهلية بالهدی«   -٣٢
  مفعول به و منصوب  / منصرف–معرب–معّرف باإلضافة–جامد–جمع سالم للمذکر–اسم: حصون )1
  مجرور تقديرًا بحرف الجر/ مقصور–معرب–معّرف بأل–مشتق و صفة مشبهة–مفرد مذکر: الهدی )2
    و الجملة فعلية» اإلسالم«فعل و فاعله/ مبني للمعلوم–متعدٍّ–مجرد ثالثي–للغائب–ماٍض: دّك )3
  »حصون«نعت و منصوب بالتبعية للمنعوت/ منصرف–معرب–معّرف بأل–مفرد مؤّنث: الجاهلية )4

  :»!نادی القرآن الناس بأّنهم ممنوعون من إکراه اآلخرين علی الدين«   -٣٣
  مفعول به و منصوب   / ممنوع من الصرف-صحيح اآلخر-معرب-معّرف بأل-جامد–اسم: الناس )1
  »  القرآن«فعل و فاعله)/ له إعالل القلب(معتل و ناقص-)من باب مفاعلة(مزيد ثالثي-ماٍض: نادی )2
  نعت و مجرور بالتبعية/ منصرف-صحيح اآلخر–معرب-معّرف بأل-جمع سالم للمذکر: اآلخرين )3
و مرفوع» أّن«خبر مفرد لحرف/ نکرة–) امتناع: مصدره(مشتق و اسم مفعول-جمع سالم للمذکر: ممنوعون )4

  بالواو
  :»!تبّين أّن لکّل بنانة خطوًطا بارزة ال تتشابه في شخصين«  -٣٤

  المؤخر و منصوب» أّن«اسم/ نکرة–مشتق و صفة مشبهة–) خط، مذکر: مفرده(جمع تکسير: خطوًطا) 1
  مرفوع، و الجملة الفعلية و نعتفعل/ معرب–معتل و أجوف–) من باب تفاعل(مزيد ثالثي: تتشابه )2
    فعل و مع فاعله جملٌة فعلية   / معتل و أجوف–) من باب تفّعل(مزيد ثالثي–للغائب–ماٍض: تبّين )3
    مضاف إليه و مجرور/ منصرف-نکرة–) بروز: مصدره(مشتق و اسم فاعل–مفرد مؤّنث: بارزة) 4

  :»!أربعين مليون مستقبلفي العين الواحدة أکثر من مائة و«   -٣٥
  مبتدأ مؤخر و مرفوع/ ممنوع من الصرف-)کثرة:مصدره(مشتق و اسم تفضيل-مفرد مذکر: أکثر )1
  تمييز عدد و منصوب/ ممنوع من الصرف-معرب–نکرة-مفرد مذکر–من األعداد األصلية: مليون )2
جار و: مجرور بحرف الجر؛ من مائة/ ربمع–معّرف باإلضافة–من األعداد األصلية–اسم: مائة )3

  مجرور
  مضاف إليه و مجرور  / منصرف–صحيح اآلخر–معرب–معّرف بأل–مفرد مؤنث–اسم: الواحدة) 4
  

  

  ٣٥-٣٢(عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي( 
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  :عّين الحال يبّين حالة المفعول  -٣٦
    !  أّثر کالمك علی ُاّمي و هي تستمع إليك بدّقة )1
  !هذا التلميذ يبيع الّصحف کّل صباح و هو يشتغل بالّدراسة )2
    ! يعرف اّلذين يجمعون بين العلم و العمل قيمة الوقت مسرورين )3
    ! ِاعلم أّن أشجع شبابنا دافعوا عن بلدنا و حاربوا األعداء ظالمين )4

  :التمييزعين ما ليس فيه  -٣٧
    !أعمالك الصالحة خير عند اهللا عاقبة )1
    !أنتم المؤمنون أشّد غضًبا للّظلم و حبًّا للعدالة )2
  !أفضل الّتالميذ في هذا الّصف أخالًقا أحسنهم دراسًة )3
  ! أفضل العبادة هي التي تقوم بها حبًّا هللا تعالی )4

  :عّين المستثنی منه مرفوًعا  -٣٨
    ! ال يعتمد أبي علی أحد إّال أخي األکبر )2  !أ تجزي الخير إّال باإلحسان )1
  !إّنه لن يستشير في ُاموره المهّمة إّال العاقل )4  !  کّل تلميذ ينجح إّال المتکاسل )3

  :عّين المنادی  -٣٩
    ! ُاّمي هي امرأة ولدُت منها و لها حّق عظيم علّي من جانب رّبي )1
    ! ُعلِّمنا منذ الطفولة أن نجعل حّبکم نصب أعينناآل بيت الرسول )2
    !  إلهي رفع درجات عباده المخلصين بسبب خدمتهم الّناس) 3
  !رّبنا خير معين لنا في صعوبات حياتنا، إن نتوّکل عليه )4

  :عّين ما ليس فيه من التوابع  -٤٠
  ! عندما وصلت إلی المدرسة دخلت المکتبة آلخذ کتاًبا )1
    ! الّصدق و األمانة و التزامنا بهما من خصائص األحرار )2
    !  الوصول إلی األهداف العالية أمر شاّق يحتاج إلی اجتهادنا )3
    !  طبيًبا حاذًقا و وصف لي دواء» أحمد«کان أخوه )4

  
  فرهنگ و معارف اسالمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  با پيام كدام آية شريفة مطابقت دارد؟» رسدتصميم گروهي اندك در جامعه براي برقراري عدالت به نتيجه نمي«  -41

  يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهمان اهللا ال) 1
الّذين من قبلهم) 2   ليستخلفنّهم في االرض كما استخلف 
امناً) 3 ليبدلنّهم من بعد خوفهم  الّذي ارتضي لهم و    وليمّكنّن لهم دينهم 
  الّذين من قبلهمعاقبةافلم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان) 4

  ٤٠-٣٦(لجواب عن األسئلة التاليةلعّين المناسب( 



13صفحه   و معارف اسالميفرهنگ  

  

  اي به شيخ مفيد چه مطالبي را فرمودند؟كدام است و امام در نامه) عج(بخش اصلي رهبري امام عصر  -42
  .ماندما از اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي نمي–واليت ظاهري) 1
  .ماندما از اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي نمي -واليت معنوي) 2
  .بهره بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامي كه پشت ابرها باشد–اليت معنوي) 3
  .بهره بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامي كه پشت ابرها باشد–واليت ظاهري) 4

) عج(اند و مثل ظهور حضرت مهديكنند چه ناميده شدهگويي ميشبا توجه به روايات كساني كه زمان ظهور را پي  -43
  به چه تشبيه شده است؟) ص(در كالم پيامبر اكرم

  برپايي قيامت–نا اهالن) 2    مرگ ناگهاني–نا اهالن) 1
  برپايي قيامت -دروغگويان) 4  مرگ ناگهاني -دروغگويان) 3

  دهند، چيست؟عمل صالح انجام ميوعدة خداوند به كساني كه اهل ايمانند و  -44
الّذي ارتضي لهم) 1   اّن االرض يرثها عبادي الصالحون) 2  ليمّكنّن لهم دينهم 
الّذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق) 3 الّذين استضعفوا في االرض) 4  هو    و نريد ان نمن علي 

مطرح است، بر......... در» جبهه است؟در صحنة مبارزه دائمي حق و باطل پيروزي از آن كدام«پاسخ به سؤال  -45
آِن حق خواهد بود..........اساس   .، باور دارند كه آيندة نهايي جهان از 

  فضيلت حق–اي روشن براي تاريخ انسانآينده) 2  فضيلت حق -بينش انسان دربارة جهان) 1
  وعدة الهي–اي روشن براي تاريخ انسانآينده) 4  وعدة الهي–بينش انسان دربارة جهان) 3

  ها و شك و ترديدهاست، چيست؟وظيفة ما در عصر غيبت كه عصر دودلي  -46
  همچون يك منتظر واقعي، آمادگي كامل داشتن) 2  )عج(تقويت ايمان و معرفت به امام زمان) 1
  ان امام براي مبارزهتشكيل هسته مركزي يار) 4  دعا براي ظهور آن حضرت بر اساس خواست خود او) 3

  در رويدادهاي جديد عصر غيبت در مورد راويان حديث به يكي از ياران خود چه فرمودند؟) عج(امام عصر  -47
  .آنان نگهبانان دين هستند پس بر مردم است از آنان پيروي نمايند) 1
  .باشمها ميآنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن) 2
  امبرگزينيد كه من چنين شخصي را حاكم قرار دادهها رايكي از آن) 3
  هر كس از فقيهان كه نگهدارنده نفس خود باشد پيروي مردم از او واجب است) 4

  .شودانجام مي............ الشرايط است كه بنا به فرمانبه عهدة فقيه واجد........... در دوران غيبت مسئوليت  -48
  )عج(امام زمان–واليت معنوي و واليت ظاهري) 2  ولي فقيه -واليتمرجعيت ديني و رهبري و )1
  ولي فقيه–واليت معنوي و واليت ظاهري) 4  )عج(امام زمان -مرجعيت ديني و رهبري و واليت) 3

فقيهي كه پنج شرط اساسي را داشته باشد حكومت و رهبري او چگونه است و در غير اين صورت پيروي از  -49
  چه حكمي دارد؟دستوراتش

  اشكال دارد–صالحيت دارد) 2  حرام است–صالحيت دارد) 1
  اشكال دارد -مشروعيت دارد) 4  حرام است -مشروعيت دارد) 3

  مراحل فراخواني جوامع انساني به سوي درستي انديشه و راه هدايت در كدام آية شريفة بيان گرديده است؟  -50
الّرحمن فاتبعوني و ا) 1 ربكم    طيعوا امريان 
  فاستقم كما امرت و من تاب معك و ال تطغوا) 2
  الجنةاولئك اصحابذلّةو ال يرهق وجوههم قتر و الزيادةللّذين احسنوا الحسني و) 3
بالحكمة) 4 بالّتي هي احسنالحسنةالموعظةوادع الي سبيل ربك   وجادلهم 

  ترين حق مردم نسبت به رهبر چيست؟مهم) ع(بزرگوارو امامان) ص(با توجه به سيرة پيامبر گرامي  -51
  .نسبت به سرنوشت جامعه و اصول اسالمي استوار و قاطع است) 1
  .نگاه برابر و مطابق قانون به آحاد جامعه دارد و به مساوات رفتار كند) 2
  .در برابر مردم و به خصوص مستضعفان متواضع و فروتن باشد) 3
  .مردم به دين خدا و سعادت حقيقي را به خوبي انجام دهدمسئوليت تربيت و هدايت) 4
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  كرد؟نبايدچين شتابچرا در تصديق و قبول سخن) ع(از ديدگاه حضرت علي  -52
  .كندچون در انجام كارها روحية تو را سست مي) 1
  .كار استشود اما خيانتچون او در لباس نصيحت ظاهر مي) 2
  .ها بكوشدجامعه بايد بيش از همه در پنهان كردن آنهايي دارند كه رهبرمردم عيب) 3
  .ها تحقيق كننداي از افراد مطمئن و خداترس و متواضع را انتخاب كن تا در مورد آنعده) 4

  نقش تمايالت داني در زندگي انسان چيست؟  -53
  .ها مانع بزرگي، براي رشد و تعالي انسان استتوجه به آن) 1
  .ها از عوامل رشد هستنداعتنايي به آنولي بيتمايالت بدي نيستند) 2
  .ارزشي هستند كه مانع رشد تمايالت عالي گردندتمايالت بي) 3
  .براي زندگي در دنيا الزم هستند اما نبايد از حد تجاوز كنند) 4

  ن است؟گردد و كدام آية شريفه حاكي از آارزشمندترين بنيان خانواده نزد خداوند چيست و چگونه كامل مي  -54
ازواجاً و جعل لكم–با پيوند زن و مرد و آمدن فرزند) 1   ...و اهللا جعل لكم من انفسكم 
ازواجاً و جعل لكم–با ايجاد خانواده متعادل و مودت و رحمت) 2   ...و اهللا جعل لكم من انفسكم 
ازواجاً لتسكنوا اليها–با پيوند زن و مرد و آمدن فرزند) 3   ...ان خلق لكم من انفسكم 
ازواجاً لتسكنوا اليها–با ايجاد خانواده متعادل و مودت و رحمت) 4   ...ان خلق لكم من انفسكم 

  ترين عامل پايداري خانواده پس از ازدواج كدام است؟هاي زيستي زن و مرد چيست و مهمهدف از تفاوت  -55
  درك درست زوجيت–اي متفاوتهبه عهده گرفتن نقش) 1
  اي صحيحتنظيم برنامه–هاي متفاوتبه عهده گرفتن نقش) 2
  درك درست زوجيت -درك متقابل از نيازهاي يكديگر) 3
  اي صحيحتنظيم برنامه -درك متقابل از نيازهاي يكديگر) 4

  است؟كار بردهقرآن كريم در مورد درك متقابل نيازها در زوجين چه تعبيري به  -56
  .مودت و رحمت نعمتي الهي است كه خداوند بين زوجين قرار داده است) 1
  خداوند براي شما همسراني قرار داد و روزي پاكيزه براي شما مهيا فرمود) 2
  .پوشانندهاي يكديگر را ميها و نقصشوند و كاستيلباس يكديگر مي) 3
  .ا با ايشان آرامش يابيداز آيات خداوند است كه همسراني براي شما آفريد ت) 4

يؤمنَّ«آية شريفة  -57 بيانگر چه ويژگي در ازدواج است و رعايت چنين حكمي چه» .... وال تنكحوا المشركات حتي 
  اي در بردارد؟نتيجه

  بهشت و مغفرت الهي–موانع در مسير ازدواج) 1
  بهشت و مغفرت الهي- معيارهاي همسر شايسته) 2
  تبيين روشني از آيات الهي–معيارهاي همسر شايسته) 3
  تبيين روشني از آيات الهي–موانع در مسير ازدواج) 4

  شود؟كدام پيام دريافت مي» حب الشيء يعمي و يصم«در انتخاب زوج مناسب از حديث شريف  -58
  پذيري و عالقه به همسرداريمسئوليت–شنيده شدن نصايح خيرخواهانه) 1
  تسلط كامل بر شور و احساس جواني–شنيده شدن نصايح خيرخواهانه) 2
  پذيري و عالقه به همسرداريمسئوليت -به حاشيه رانده شدن عقل) 3
  تسلط كامل بر شور و احساس جواني–به حاشيه رانده شدن عقل) 4

شود و تأمين هزينة زندگي به عهدة چهميدر روابط اجتماعي و خانوادگي اعالم صداقت مرد به زن با چه تعيين  -59
  كسي است؟

  .باشددر هر صورت به عهده مرد مي–نفقه) 1
  .باشددر هر صورت به عهده مرد مي -مهريه) 2
  .در دنياي امروز به عهده زوجين است–مهريه) 3
  .در دنياي امروز به عهده زوجين است–نفقه) 4
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اي را براي ارتباطشود و قرآن كريم چه شيوهاي بيشتر احساس مين در چه دورهاهميت احترام و احسان به والدي  -60
  با آنها برگزيده است؟

كريماً  - تنهايي  )1 قوًال  صغيراً–پيري) 2  قل لهما    قل رب ارحمهما كما ربياني 
كريماً–پيري )3 قوًال  صغيراً–تنهايي) 4  قل لهما    قل رب ارحمهما كما ربياني 

  زبان انگليسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61- Mr. Gray warned the children --------- in the street. 
1) not play  2) to not play  3) not to play  4) do not play  

62- My sister was ---------- because her job was ---------- .  
1) bored – boring  2) boring – bored  3) bored – bored  4) boring – boring  

63- I don’t understand these directions. I’m ---------- .  
1) confuse  2) confusing  3) confused  4) confusingly   

64- My friend lives in a --------- house in the North.  
1) new nice wooden   2) nice new wooden  
3) wooden new nice   4) nice wooden new   

65- After the play, we --------- to all the actors and actresses.  
1) introduce  2) introduced  3) are introducing  4) were introduced  

66- I have had the good ---------- to work with some brilliant directors.  
1) report  2) fortune  3) friendship  4) invention   

67- One day a week he ------------ for health reasons.  
1) fasts  2) tastes  3) fears  4) forces  

68- Always read the ----------- before you start to do anything.  
1) instructions  2) competitions  3) discussions  4) entertainments   

69- She has been ------------ with animal rights for many years.  
1) behaved  2) involved  3) controlled  4) invented   

70- The film’s ---------- character is only fifteen years old.  
1) mental  2) physical  3) possible  4) available   

71- I didn’t have much ------------ in finding a good job.  
1) scene  2) report  3) success  4) action  

72- There is no ----------- that this is an important event.  
1) fearing  2) denying  3) holding  4) recalling    

73- The committee will publish their ----------- on the health service in a few weeks.  
1) award  2) habit  3) report  4) effect   

74- She started studying English at college, but ---------- to Business Studies in her second 
year.  
1) permitted  2) performed  3) processed  4) switched   

75- The film was very ---------- . We laughed from beginning to the end.  
1) boring  2) terrifing  3) frightening  4) amusing   

76- Come on Steven, speak ----------, you’re not a baby anymore.  
1) silently  2) probably  3) properly  4) constantly 

  
  

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 
sentence. Then mark the answer on your answer sheet.
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Every two years, the International Olympic Committee (IOC) selects a city to host 
the Olympic Games. It's always very exciting. Since the year 2000, Sydney, Salt 
Lake City, Athens, Beijing, Torino, London, and Vancouver have all been chosen to 
host the Olympic Games. The IOC makes this decision very carefully. The 
application process is very long, slow, and difficult. Cities that apply need to work 
very hard. 
Phase I—Applicant Cities  
The IOC starts the application process nine years before the Olympic Games. First, 
the IOC invites national Olympic committees to apply to host the Games. The IOC 
then holds a meeting for people from the national Olympic committees of cities that 
have decided to apply. At the meeting, the IOC explains the application requirements 
to the cities. About one year later, the IOC selects several cities on the basis of 
government support, safety, hotels, transportation, etc. After they are selected, the 
cities are required to pay a fee of around US$500,000 if they want to continue the 
application process. Cities that decide to continue are then called candidate cities. 
Phase II—Candidate Cities 
In the first step of Phase II, the IOC gives candidate cities an application process 
guide and list of questions. Candidate cities must first answer the questions. Next, the 
cities must submit the candidature file. This file explains in detail the city's plans to 
host the Olympic Games. The IOC reads the candidature file. Several months later, 
people from the IOC take a trip to the candidate cities. After viewing the cities, they 
write reports about them for the IOC. Finally, two years after the process began, the 
IOC holds a special meeting. It is there that they announce their selection for host 
city, seven years before the Olympic Games will begin. 

77- According to the passage, the host city application process begins ---------- years before 
the start of the Olympic Games.  
1) nine  2) eight  3) seven  4) five   

78- The IOC is interested in the government support, hotels, and ---------- of applicant cities.  
1) beauty  2) restaurant  3) shopping  4) transportation   

79- The candidature file explains in detail ------------ . 
1) events of the Olympic Games  
2) plans for hosting the Olympic Games   
3) the Olympic host city application process  
4) an application process guide and list of questions   

80- The IOC tells everyone the name of the host city ----------- . 
1) in the host city   2) during the Olympic Games  
3) at a special meeting   4) before they write report about it   

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best 
choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 



1

  .شودشود مملكت اصالح مياگر دانشگاه اصالح
)ره(امام خميني                                          

  

دقيقه145:  مدت پاسخگويي                140: تعداد سؤال

  عنوان مواد امتحاني،تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
مدت پاسخگوييتا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحاني  رديف

  دقيقه17  100  2081درك عمومي هنر  1
  دقيقه28  120  20101فيزيكـدرك عمومي رياضي  2
  دقيقه26  140  20121ترسيم فني  3
  دقيقه24  160  20141خالقيت تصويري و تجسمي  4
  دقيقه13  180  20161خالقيت نمايشي  5
  دقيقه20  200  20181خالقيت موسيقي  6
  دقيقه17  220  20201خواص مواد  7

  .گيرندو متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي)حتي با ذكر منبع(پس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است...)الكترونيكي و(حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش

  آزمـون اختصاصي
هـــنرگروه آزمايشي

22/5/1395صبح جمعهتابستانهدومـ)پيش و سوم(مون آزمايشي سنجشآز

2دفترچه شماره  

  :نام
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      درك عمومي هنر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شود؟ترين تأكيد بر كدام قسمت از پيكره ديده ميهاي اقوام بوشمن، بيشدر ساخت پيكره  -81
  پاهاي در حال حركت) 2    نگاه و حالت چهره) 1
  ها و حركت آنهادست) 4    كشيدگي اعضاي بدن) 3

  اند؟ها بر هنر دوران نوين ژاپن تأثير داشتهكدام يك از مجموعه نقاشي  -82
  بهشت آميتابها) 2    منظره كوهستاني) 1
  هاها و درهمسافران در ميان كوه) 4    سوزاندن كاخ سانجو) 3

  نمايي هنر آشور است؟كدام يك از خصوصيات برجسته پيكره  -83
  كاري عميقرو با كندهنمايش سر از روبه) 2  هاالقاي حركت طبيعي ماهيچه) 1
  هايي از نقوش حجاري شدهآميزي قسمترنگ) 4  نمايي به كمك حكاكي گود و عميقايجاد عمق) 3

  شد؟باكدام يك از خصوصيات سبك معماري رومانسك مي  -84
  نسبتاً ساده و داراي فضاهاي بسته و باريك) 2  تر و بازتر و تزئينات ظريفديوارهاي سبك) 1
  فضاهاي باز با سطوح منحني و تزئينات پركار با رنگ سفيد) 4  نظام ساختماني عظيم با اشكال منحني و بيضي) 3

  باشد؟چيني ميالتواريخ برگرفته از نقاشيهاي تصاوير كتاب جامعكدام يك از ويژگي  -85
  دار درختانگرهتنه) 2    پرداختن به جزئيات) 1
  نمااستفاده از رنگ تخت و خطوط كناره) 4  تمايل براي نمايش حاالت عاطفي) 3

  هاي مرتبط با چاپ در ايران كدامند؟ترين نشانهقديمي  -86
  هاحجاري) 2    مهرها) 1
  ها با نقوش كنده شدهسفال) 4    آجرهاي منقوش) 3

  باشد؟مي» رامبراند«هايكدام يك از خصوصيات بصري طراحي  -87
  خطوط بسيار حساس و عاطفي) 2    آرامش و نرمش خطوط) 1
  نظم و تعديل هم زمان عناصر تصويري) 4  خطوطي با ضربات سريع و ناگهاني) 3

  هاي سفالگري را به كمال رساندند؟سفالگران دورة جاليري كدام يك از تكنيك  -88
  كاري ظروف سفالينمشبك) 2  اشي روي ظروف سفاليننق) 1
  نقش برجسته با عمق زياد روي ظروف) 4  هاي برجسته بر نقاشيافزودن نوشته) 3

  به لحاظ داشتن جالي فلزي به كدام نوع لعاب شباهت دارد؟» لوستر«لعاب  -89
  زرين فام) 4  پوست ماري) 3  رنگين كماني) 2  كراكله) 1

  باشد؟هاي نقاشي سنتي چيني نميآلكدام يك از ايده  -90
  هاي درخشان متنوعرنگ) 4  موضربات تند قلم) 3  نقاشي تك رنگ) 2  اجرا در زماني اندك) 1

  گذارد؟ها را به نمايش ميها و شكلرضا عباسي در آثارش چگونه حجم  -91
  با تغيير وزن خطوط) 2    هماهنگي خط و رنگ) 1
  هاي تركيبي و خطوط مورببكارگيري رنگ) 4  هامايهنمايي به كمك نور و رنگعمق) 3

  سازي پرداختند؟گيري و تشعير به چهرهدر كدام مكتب نقاشي ايراني هنرمندان با استفاده از قلم  -92
  قزوين) 4  شيراز) 3  بخارا) 2  اصفهان) 1

  نامند؟روشن كردن موضوع با استفاده از نور منعكس شده را چه مي  -93
  نورپردازي ماليم) 4  اينورپردازي پروانه) 3  نورپردازي محوري) 2  رمستقيمنورپردازي غي) 1
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      درك عمومي هنر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  است؟شدهاي انجام ميبا كدام نوع قالب و بر چه زمينه» سازيعيدي«در دوران قاجار  -94
  سنگي و بر روي چوب) 4  چوبي و بر روي كاغذ) 3  فلزي و بر روي پارچه) 2  فلزي و بر روي سنگ) 1

  آرايي در چيست؟وجه تمايز تشعير با ديگر تزئينات كتاب  -95
  ها و تفكيك آياتبكار رفتن در سر سوره) 2  طالاندازي و آرايش ميان سطرها) 1
  هاي متنوع دورگيري شده با خطوط نازك مشكيرنگ) 4  موقلمهاي محدود با استفاده از حركاترنگ) 3

  كدام شهر به عنوان زادگاه هنر باروك شناخته شده است؟  -96
  پاريس) 4  فلورانس) 3  ونيز) 2  رم) 1

  شود؟در كدام اثر حجمي با ارائه عناصر و اجزاي متحرك، مفهوم حركت به نمايش گذاشته مي  -97
  الكساندر كالدر–عنكبوت بزرگ) 2  نائوم گابو–ساخت متحرك) 1
  هاي بديع تداوم در فضاها اومبرتو بوتچونيشكل) 4  پل باري–حجمي با سطوح صاف و صيقلي) 3

  كردند؟ها براي تجسم پويايي بر نور و حركت تأكيد ميبه چه دليل فوتوريست  -98
  به جهت تأكيد بر مسئله ديده شدن آثار) 1
  ن از آشفتگي زندگي امروزينبه جهت القاء رها شد) 2
  كاهش استحكام صوري اشياء و تصاوير و نفوذ آنها در يكديگر) 3
  يابي به عمق احساسات بيننده و مشاركت او در ايجاد اثربه جهت دست) 4

  هنر پاپ در فرونشاني كدام سبك قد علم كرد؟  -99
  اكسپرسيونيسم انتزاعي) 4  گراييواقع) 3  هنر انتزاعي) 2  مينيماليسم) 1

  اولين پرچم شناسايي شده ايران مربوط به كدام هزاره بوده و در بردارنده چه نقشي است؟  -100
  م، درخت زندگي.دوم ق) 2    م، فروهر.اول ق) 1
  م، درخواست آب از الهه باران.سوم ق) 4  م، تاج پادشاهي با اشكال تلفيقي.اول ق) 3

  
  فيزيكدرك عمومي رياضي ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Kهاي يك مجموعهتعداد زيرمجموعه  -101 −4 Kهاي يك مجموعهبرابر تعداد زيرمجموعه8عضوي،2 +2 عضوي1

Kهاي يك مجموعهتعدا زيرمجموعه. است +   عضوي، كدام است؟3
1 (64  
2 (128  
3 (256  
4 (512  

   



4صفحه   

  

  درك عمومي رياضي ـ فيزيك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها،به خريدار يكي از كتاب. اندتخفيف، بر چسب قيمت خورده1%ها بافروشي، كليه كتابدر يك كتاب  -102
36اگر قيمت روي جلد كتاب. دهدديگر روي قيمت بر چسب خورده، تخفيف مي5%فروشنده،   ،تومان باشد

  كدام است؟مبلغ تخفيف قيمت كتاب به اين مشتري،
1 (52   
2 (522   
3 (54    
4 (542   

+...حاصل عبارت  -103 + + +
× × × ×
1 1 1 1

2 7 7 12 12 17 37   ، كدام است؟42

1 (1
7

  

2 (2
7

  

3 (1
21

  

4 (2
21

  

)حاصل ضرب عدد  -104 )−2 3
در معكوس عدد6

( ) ( )− −+1 1
5

3 2
  ، كدام است؟

1 (1
15

  

2 (− 1
15

  

3 (− 1
3 

  

4 (1
3 

  

در. باشدCبرابر وزن فلزB،4اگر وزن فلز. دهندتشكيل ميCوBو بقيه را دو فلزAاز آلياژي را فلز%75  -105
5  گرم از اين نوع آلياژ، چند گرم فلزBوجود دارد؟  

1 (6   
2 (8   
3 (1   
4 (12   

   



5صفحه   

  

  درك عمومي رياضي ـ فيزيك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

cosاگر  -106
−α = 1

tanمقدار. و انتهاي كمان در ناحيه دوم باشد5 αكدام است؟ ،  
1 (−1  
2 (−2  
3 (− 5  
4 (−2 5  

1در نوشتن تمام اعداد از  -107 شود؟چند بار رقم فرد نوشته مي199تا  
1 (198    2 (199  
3 (2     4 (2 1  

  زاوية بزرگتر، كدام است؟. كمتر است128°تفاضل دو زاويه متمم از مكمل زاوية كوچكتر  -108
1 (°38  
2 (°42  
3 (°48  
4 (°52  

  مساحت ناحيه هاشورخورده، كدام است؟. دايره رسم شده است، دو نيم12در شكل مقابل، در مربعي به ضلع  -109
1 (( )− π18 8  
2 (( )− π12 8  
3 (( )− π9 8  
4 (( )− π6 8  
  

نسبت محيط مربع. كنيم تا مربع جديدي حاصل شودرا به هم وصل ميaهاي مربعي به ضلعهاي ضلعوسط  -110
  كوچكتر به محيط مربع بزرگتر، كدام است؟

1 (2
2

  

2 (2  

3 (2
4

  

4 (2 2  
  در شكل مقابل، مساحت ناحية هاشورخورده، چند واحد مربع است؟  - 111

1 (π−25
4

  

2 (π+25
4

  

3 (π−24
16

  

4 (π+24
16

  



6صفحه   

  

°3

A

C

B

O

C

B

A

  درك عمومي رياضي ـ فيزيك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ABCدر شكل مقابل، مثلث  -112
Δ

ABاگر. دهيمدوران ميACرا حول ضلع , AC= =12 باشد، حجم جسم6
  حاصل، كدام است؟

1 (π36  
2 (π36 3  
3 (π72 3  
4 (π72  
  

  ، كدام است؟OABCحجم هرم. است12در شكل مقابل، اندازة ضلع مكعب برابر  -113
1 (1 8  
2 (144  
3 (18   
4 (196  
  
  

  در شكل مقابل، چند دايره وجود دارد؟  - 114
1 (11  
2 (12  
3 (13  
4 (14  
  
  
  

  باشد؟شكل مقابل، از نظر تقارن، كدام وضع را داراي مي  -115
  محور تقارن دارد 4 -مركز تقارن دارد) 1
  محور تقارن دارد 2 -مركز تقارن دارد) 2
  محور تقارن دارد 4 -مركز تقارن ندارد) 3
  محور تقارن دارد 2 -مركز تقارن ندارد) 4

  
  
  
  

  گويند؟به كدام وسيلة نوري مي» بينذره«  -116
  عدسي واگرا) 4  عدسي همگرا) 3  آينه مقعر  ) 2  آينه محدب) 1

   



7صفحه   

  

  درك عمومي رياضي ـ فيزيك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرعت كدام بيشتر است؟  -117
  فوتون) 4  نوترون) 3  پروتون  ) 2  الكترون) 1

  معادل با كدام است؟» ولت آمپر«  -118
  نيوتون) 4  كولن) 3  وات  ) 2  ژول) 1

  رو، آزمايشي براي نشان دادن اثر كدام نيرو است؟شكل روبه  -119
    الكتريكي) 1
    گرانشي  ) 2
    مولكولي  بين) 3
  مغناطيسي) 4
  
  

اگر چگالي مايعي  -120 /
g

cm386باشد، وزن يك متر مكعب از اين مايع چند نيوتون است؟m
(g )

s
= 21  

1 (86  2 (86   3 (86    4 (86     
  

  ترسيم فني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  است، ارتفاع وارد بر وتر كدام است؟ 4و3اي دو ضلع زاويه قائمهالزاويهدر مثلث قائم  -121
1(/2 4  2 (/2 6  3 (/3 2  4 (5  

است متشابه باشد، طول2است اگر اين مثلث با مثلث ديگري كه محيط آن11و1و9طول اضالع مثلثي  -122
  كوچكترين ضلع مثلث دوم كدام است؟

  هشت) 4  شش) 3  چهار) 2  سه) 1
  رو چند صفحه خاص وجود دارد؟روبهدر شكل  - 123

  يازده) 1
  دوازده) 2
  سيزده) 3
  چهارده) 4

  رو چند خط افقي وجود دارد؟در شكل روبه  -124
  دو) 1
  سه) 2
  چهار) 3
  پنج) 4
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  ترسيم فني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رو چند صفحه نيمرخ وجود دارد؟روبهدر شكل  - 125
  هشت) 1
  هفت) 2
  شش) 3
  پنج) 4
  

  رو چند خط مواجه وجود دارد؟در شكل روبه  -126
  يازده) 1
  دوازده) 2
  سيزده) 3
  چهارده) 4
  

  رو چند صفحه قائم وجود دارد؟در شكل روبه  -127
  يك) 1
  دو) 2
  سه) 3
  چهار) 4

  
  

  شود؟كامل ميروبا رسم چند خط شكل روبه  -128
  يك) 1
  دو) 2
  سه) 3
  چهار) 4
  

  رو چند صفحه منتصب وجود دارد؟در شكل روبه  -129
  يك) 1
  دو) 2
  سه) 3
  چهار) 4
  
  

   



9صفحه   

  

  ترسيم فني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رو كدام است؟تصوير از چپ جسم روبه  -130
  
1 (    2 (  
  
3(      4 (  
  

  
  رو كدام است؟تصوير از جلو جسم روبه  -131

  
1 (    2 (  
  
3(      4 (  
  

  
  رو كدام است؟نماي چپ جسم روبه  - 132

  
1 (    2 (  
  
3(      4 (  
  

  
  
  

  كدام است؟نماي چپ جسم روبه  -133
  
1 (    2(  
  
  
  
3(      4 (  
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  ترسيم فني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رو كدام است؟تصوير از باالي جسم روبه  -134
  
1 (    2 (  
  
  
  
3 (    4 (  
  

  رو چه نوع پرسپكتيوي است؟شكل روبه  -135
  ابليك) 1
  ايزومتريك) 2
  كاوالير) 3
  ديمتريك) 4
  

  توجه به منبع نور سايه صفحه كدام است؟با  -136
  
1 (    2 (  
  
  
  

    
3(      4 (  
  
  

  
  شوند؟ناميده مي» اُرتوگرافيك«يك از تصاويركدام  -137

  دو بعدي) 4  ابليك) 3  سه بعدي) 2  تريمتريك) 1
  شوند؟كشي چگونه تقسيم ميمدادهاي مورد استفاده در نقشه  -138

  گروه نرم و سختدو) 2    دو گروه نرم و متوسط) 1
  سه گروه نرم، سخت و متوسط) 4    دو گروه سخت و متوسط) 3

  كار رفته است؟بندي كدام قضيه هندسي بههاي وضع موجود يك ساختمان در روش مثلثبراي تهيه نقشه  - 139
  متناسب بودن سه ضلع مثلث) 2  مساوي بودن دو زاويه مثلث) 1
  هامساوي بودن دو زاويه و ضلع مجاور آن) 4  هامتناسب بودن دو ضلع و زاويه بين آن) 3
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  ترسيم فني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رو مربوط به كدام طبقه است؟پالن شكل روبه  -140
  طبقه همكف) 1
  نيم طبقه اول) 2
  طبقه اول) 3
  طبقه آخر) 4

  
  صويري و تجسميخالقيت ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رو بيش از هر چيز كدام عنصر به نمايش گذاشته شده است؟در تصوير روبه  - 141

  مكان) 1
  تابش) 2
  تكرار) 3
  زمان) 4
  
  
  
  
  
  

  باشد؟الهام بخش كدام گرايشات هنري كمتر ميتصوير صدف داراي نسبت طاليي  -142
  نقاشي) 1
  عكاسي) 2
  مينياتور) 3
  معماري) 4
  
  
  
  
  

  نوع طراحي مقابل القا كننده كدام مورد است؟  -143
  شفافيت) 1
  نامرئي شدن) 2
  اغراق) 3
  خالء  ) 4
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  خالقيت تصويري و تجسمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9اي بيش ازاي با زاويهخط شكسته  -144 باشد؟درجه منتقل كننده كدام حس مي  
  ض و مستحكم  منقب) 4  خاموش و كم تالش  ) 3  ايستا و با منطق  ) 2  فعال و با انرژي) 1

  رو القا كننده كدام مفهوم است؟آرم روبه  -145
  تفكيك) 1
  تقابل) 2
  تركيب) 3
  سكون) 4

  ترين تأثير را داشته است؟گيري آرم مقابل كمكدام مورد در شكل  -146
  جريان) 1
  انقباض) 2
  تداوم) 3
  تجانس) 4

  رو مناسب است؟كدام گزينه براي نشان دادن تصوير روبه  -147
  انعطاف) 1
  تداوم) 2
  درونگرايي) 3
  تجزيه  ) 4
  
  

  باشد؟مي» پرفراژ«يك تعريفي ازكدام  -148
    اصطالح تعيين ضخامت كاغذ و مقوا) 1
  نوعي آگهي تبليغاتي تلويزيوني) 2
    چين براي جداسازي بخشي از كاغذ از بخش ديگرخط) 3
  .  شودچاپخانه كشيده مينواري كه دور كتاب نو در) 4

  ؟باشدنميروكدام معنا و مفهوم شامل طرح روبه  -149
  اعتراض) 1
  حمايت) 2
  ترحم) 3
  استثمار  ) 4

  باشد؟رو بيانگر كدام حس و حال ميتصوير روبه  -150
  نوسان) 1
  تزلزل) 2
  برونگرايي) 3
  نگري  درون) 4
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  خالقيت تصويري و تجسمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در طراحي مقابل درهم ريختگي خطوط باعث ايجاد كدام مورد شده است؟  -151
  مركزگرايي) 1
  بازنمايي دوبعدي) 2
  تضاد شديد) 3
  تفكيك خطوط) 4
  
  

معموًال كمتر مييك از مواردطول عمر كدام  - 152   باشد؟تبليغاتي نامبرده 
  بروشور) 4  كاتالوگ) 3  تراكت) 2  كارت ويزيت) 1

  كدام عامل در نشانه مقابل از اهميت كمتري برخوردار است؟  -153
  حركت) 1
  جهت) 2
  تناسب) 3
  تاكيد) 4

  كند؟رو چه حالتي را القا ميبا توجه به نوع آهنگ خط، طرح روبه  -154
  تغيير و تحول) 1
  اعتراض) 2
  تفاوتيبي) 3
  به هم ريختگي) 4
  
  
  
  

  باشد؟مي» حزن«يك از انواع خطوط نشان دهندهكدام  -155
  افقي) 4  شكسته  ) 3  منحني  ) 2  مورب) 1

  باشد؟رو ميكدام موضوع بيشتر از بقيه مناسب نوع طراحي خطي روبه  -156
  نمو گياهان) 1
  زدهمناطق جنگ) 2
  موسيقي بومي) 3
  زمان انتظار  ) 4
  
  
  
  

   



14صفحه   

  

  خالقيت تصويري و تجسمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شود؟رو كدام مورد بيش از بقيه ديده ميدر تصوير روبه  - 157
  تقارن قطري) 1
  تاكيد بر معنا) 2
  سادگي زاويه ديد) 3
  نور و سايه) 4
  
  
  
  
  
  

  رو براي نشان دادن كدام ذهنيت انجام گرفته است؟طراحي تصوير روبه  -158
    ابهام و تشويش) 1
    سردي و تاريكي) 2
    طنز و اغراق) 3
  صالبت و قطعيت) 4
  
  
  

  باشد؟كدام رنگ منتقل كننده حس خونسردي مي  - 159
  بنفش  ) 4  سفيد  ) 3  خاكستري  ) 2  سبز) 1

معموًال كدام مورد مي  -160   باشد؟اندازه پاكت نامه 
1 (cm×15 21  2 (cm×18 24  3 (/ cm×15 29 7  4 (cm×1 24  

  
  خالقيت نمايشي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهندة جابجايي تدريجي جامعة فرودست به جايگاهبيشتر نمايش» داريوش مهرجويي«مضمون كدام فيلم از آثار  -161
  باالدستي است؟

  هانشيناجاره) 4  سارا) 3  پري) 2  بانو) 1
  تر است؟به كدام توصيف بصري شبيه» فرينس النگ«اثر» ام«دخترك قرباني در فيلمپرسوناژ  -162

  هاي تلگرافبادكنك گير كرده در ميان سيم) 2  صليب آويزان شده از آينة ماشين) 1
  هاحروف التين بزرگ و كوچك چاپ شده در روزنامه) 4  سايه اغراق شده مردان روي ديوارهاي شهر) 3

  تر اهميت دارد؟كدام موضوع كم» ماتريكس«فيلمدر فرامتن  -163
  تغيير مناسبات دوستانه بر اثر جنگ) 2  بر عكس شدن توهم و واقعيت) 1
  هاي كهن با نگاهي به اساطير يونانبازسازي ايده) 4  نمايش تضاد و تعارض نيروهاي خير و شر) 3



15صفحه   

  

  خالقيت نمايشي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چه نام دارد؟. تك تصاوير حضور ندارندمجاورت تصاوير به قصد ايجاد يك مفهوم انتزاعي، مفهومي كه در تك  -164
  سكانس مونتاژ) 4  مونتاژ فكري) 3  تدوين خطي) 2  موتيف) 1

برداري كردههاي در صحنه فيلماي را فقط با استفاده از نور شمعلمساز مطرح و در چه فيلمش صحنهكدام في  -165
  است؟

  كاربه–هيچكاك) 2    بدنام–هيچكاك) 1
  ليندونباري–كوبريك) 4    درخشش–كوبريك) 3

  مربوط به كدام يك از عبارات زير است؟» تيپاژ«اصطالح  -166
  برداريقسمتي از فيلم) 2    بخشي از مونتاژ) 1
  ايرادي هنگام پخش آپاراتي فيلم) 4    تكنيكي در بازيگري) 3

كامًال متضاد، بكارگيري چه  -167 در يك فيلم كالسيك براي تغيير از يك سكانس به سكانس بعدي با يك حال و هواي 
  اي بهتر است؟جلوه

  جامپ كات) 2    ديزالو) 1
  كش دادن آخرين نماي سكانس بعد از اوج دراماتيك) 4  و ابتداي دو سكانساستفاده از نماي حركتي در انتها) 3

  بندي و ميزانسن با كدام توصيف فاصله بيشتري دارد؟تركيب» شرق بهشت«رو، از فيلمدر نماي روبه  -168
  
  بهره از خطوط عمودي براي ايستايي و ايجاد حس آرامش) 1
  ترقابي گستردههاي فشرده، درگاه و راهروها درونقاب) 2
  استفاده از نور و ايجاد كنتراست شديد براي بيان دراماتيك) 3
  دار بودن خط افقعدم تعادل بخاطر اريب بودن تصوير و شيب) 4

  
  
  

  رو است؟به لحاظ نمايشي كدام عبارت در توصيف تصوير روبه  -169
  .زني كه قهرمان خانه است) 1
  .شودكودكي دارد تنبيه مي) 2
    .پذيردز فرد منزوي انزوا را نميهرگ) 3
  .پايان شادي و هنگام كار است) 4
  

  است؟» مورنائو«رو، مناسب كدام فيلمپوستر روبه  -170
      نوسفراتو) 1
  فتارتو) 2
      مادام دوباري) 3
  مطب دكتر كاليگاري) 4

   



16صفحه   

  

  خالقيت نمايشي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  از نظر ادبي به چه معناست؟» تراژدي«  -171
  خداي يوناني) 4  گريه و شيون) 3  انگيزمتن غم) 2  آواز بز) 1

  گويند؟به متن تعزية مضحك چه مي  -172
  گوشه) 4  مجلس) 3  مناسب) 2  مناقب) 1

  مربوط به كدام كارگردان است؟» بيومكانيك«تئاتر  -173
  گروتفسكي) 4  ميرهولد) 3  آپيا) 2  كوپو) 1

  درام از بطن كدام جشنواره شكل گرفت؟  -174
  آن تستريا) 4  روستايي) 3  سپاس) 2  نيا له) 1

  كرد؟كدام نوع از كمدي بر فالكت و بدبختي مردم طبقه متوسط تأكيد مي  - 175
  سياه) 4  متعالي) 3  احساساتي) 2  انتيكرم) 1

  شخصيت اصلي كدام نمايش ايراني است؟» مبارك«  -176
  روحوضي) 4  بازيخيمه شب) 3  بقال بازي) 2  بازيسياه) 1

  گويند؟شد چه مياز تعزيه اجرا مي» قبل«هايي كه با موضوع كربالها و روضهبه نوحه  -177
  حديث كردن) 4  ر كردنتحري) 3  رجز خواندن) 2  چاووشي) 1

  ؟باشدنميكدام اثر، از اوريپيد  - 178
  اوديسه) 4  زنان تروا) 3  آمده) 2  الكترا) 1

  جوهر اصلي تئاتر چيست؟  -179
  موسيقي) 4  طراحي صحنه) 3  گفتگو) 2  بازيگر) 1

  رند؟گيها در مورد چيزهاي مهم زندگي تصميمات مهمي ميدر كدام قسمت از نمايشنامه شخصيت  -180
  نقطه پايان) 4  نقطه شروع) 3  گاهاوج) 2  بحران) 1

  
  خالقيت موسيقي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» ماژورمي بمل«شروع شود و پس از چندي آهنگساز آن را به» دو مينور«چنانچه يك قطعه موسيقي از تناليتة  -181

  نامند؟برساند، عمل او را چند مي
  ايمياتاسيون) 4  وارياسيون) 3  كدانس  ) 2  مدالسيون) 1

سري شود به كدام» مينور آنتيك«چنانچه درجه دوم  -182 ُكرن يا    رسيم؟هاي زير مييك از دستگاهتبديل به 
  چهارگاه) 4  همايون) 3  شور) 2  گاهسه) 1

  ها يا آوازهاي زير شباهت دارد؟يك از دستگاهبه كدام» كمينور هارموني«گام  -183
  ابوعطا) 4  همايون) 3  گاهسه) 2  اصفهان) 1

   



17صفحه   

  

  خالقيت موسيقي  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كند؟صورت فالژوله مصنوعي چگونه عمل مي هب» سل«باالي حامل با كليد» ال«ويلن براي اجراي نت  -184

1 (1
2

  .كندرا لمس مي» ال«سيم

  .كندگيرد و فاصله چهارم درست باالتر را لمس ميرا با انگشت اول مي» ال«نت» سل«روي سيم) 2
  .كندرا لمس ميگيرد و فاصله پنجم درست باالتررا با انگشت اول مي» ال«نت» سل«روي سيم) 3
  .كندرا لمس مي» ال«گيرد و فاصله چهارم درست نترا با انگشت اول مي» مي«نت» ر«روي سيم) 4

  كند؟فلوت پيكلو براي همصدايي با زايلوفون چگونه عمل مي  -185
  .كندرا اجرا مي» زايلوفون«هايهمان نت) 1
  .كندهاي زايلوفون را يك اكتاو باالتر اجرا مينت) 2
  .كندتر اجرا ميهاي زايلوفون را يك اكتاو پائيننت )3
  .كندهاي زايلوفون را يك دوازدهم درست باالتر اجرا مينت) 4

  نامند؟را چه مي» دورين«آكورد درجه يك  -186
  كوچك) 4  بزرگ) 3  كاسته) 2  افزوده) 1

  يك از سازهاي زير است؟ترين صدا متعلق به كدام بم  - 187
  ساكسوفون باريتون)  4  كنترباس پنج سيم) 3  كنترباسون) 2  هارپ) 1

  چيست؟» فا«مايه نماي چهارگاه  -188
ُكرن) 1 ُكرن، سل  ُكرن) 2  سي بمل، مي بمل، ر    سي بمل، مي بمل، ال بمل، سل 
ُكرن) 3 ُكرن، سل  ُكرن) 4  سي بمل، ر    سي بمل، مي بمل، ال بمل، ر 

  چيست؟Pocomossoمفهوم اصطالح  -189
  ترقويكمي) 4  تركمي آهسته) 3  كمي تندتر) 2  غمگين) 1

  دهد؟يك از سازهاي زير با پدال تغيير صدا ميكدام  -190
  هارپ) 4  پيانو) 3  چايمز) 2  توبافون) 1

  روي پنج خط حامل چيست؟» سل ديز«تا» سل«زير حامل با كليد» دو«فاصله تركيبي بين نت  -191
  سيزدهم كاسته) 4  دوازدهم افزوده) 3  زدهم درستدوا) 2  يازدهم افزوده) 1

  باشند؟مي» باروك«سازان زير متعلق به دورهيك از آهنگكدام  -192
  آنتونيوي ويوالدي) 4  گيوم دو ماشو) 3  مونته وروي) 2  پروتن) 1

  چيست؟» مينور آنتيك«آكورد درجه هفتم  - 193
  كوچك) 4  بزرگ) 3  كاسته) 2  افزوده) 1

  چيست؟(Toccata)توكاتا  -194
  .داستان حماسي براي آواز و همراهي ساز كالوسن است) 1
معموًال قبل از) 2   .قرار دارد» آريا«نوعي فن بيان و مكالمه آوازي كه 
  .كننده خط باس كه در تمام طول قطعه ادامه داردبخش همراهي) 3
  .شوداي نوشته مياي كه براي سازهاي كالويهپرلود يا مقدمه) 4

  ؟نيستيك از سازهاي زير ممكندر كدام» سل«زير پنج خط حامل با كليد) دو–ال(اجراي دوبل نت  - 195
دآمور) 4  ويلن آلتو) 3  ويلنسل) 2  كمانچه) 1   ويوال 



18صفحه   

  

  خالقيت موسيقي  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هاي زير است؟يك از درجات گاممربوط به كدام) رديز، فاديز، ال، سي(آكورد  -196
  » مي ماژور«پنجم) 2    »دو ديز ماژور«دوم) 1
  »ال بمل ماژور«مترادف پنجم) 4    »سل ديز مينور«پنجم) 3

  شود؟در ساز عود چگونه اجرا مي+ عالمت  -197
  جرا كردن نتبا مضراب ا) 2    با ناخن اجرا كردن نت) 1
  با لمس نمودن فاصله پنجم روي سيم بم) 4    با انگشت شست نوازنده) 3

  كند؟چهارم سيم بم ويلن آلتو چگونه عمل مي) طبيعي(براي همصدايي با هارمونيك» ال«كالرينت  -198
  .كندرا اجرا مي» سل«روي خط اول با كليد» مي بمل«) 1
  .كندميبين خط دوم و سوم را اجرا» ال«نت) 2
  .كندرا اجرا مي» سل«باالي پنج خط حامل با كليد» سل«) 3
  .كندرا اجرا مي» سل«بين خط چهارم و پنجم با كليد» مي بمل«) 4

  چيست؟(Tierc d’e picrdie)تيرس پيكاردي  -199
  تبديل نمودن سوم آكورد مينور به ماژور) 1
  تبديل نمودن سوم آكورد ماژور به مينور) 2
  كوچك بر روي هم» تيرس«گرفتن دوقرار) 3
  تشكيل شده از يك سوم بزرگ و كوچك) 4

  چيست؟(Recitatif)رسيتاتيف  - 200
  نوعي آواز جمعي همراه با اركستر هارموني) 1
  ي فرانسهرنوعي موسيقي آوازي براي اركسترهاي دربا) 2
  نوعي موسيقي براي كالوسن يا هارپسيكورد) 3
معموًال قبل ازنوعي فن بيان و مكالم) 4   بنديو بدون ميزان» آريا«ه آوازي، 

  خواص مواد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تركيب تيزاب سلطاني كدام است؟  -201
  اسيدفورميك و جوهرنمك) 2    جوهر شوره و جوهرنمك) 1
  اسيدسيتريك و اسيدفورميك) 4  اسيدسيتريك و جوهر شوره) 3

  بنتونيت چيست؟  -202
  پودر حاصله از سايش طبيعي سنگ خارا) 1
  هاخاك بسيار نرم و شسته شده بستر رودخانه) 2
  خاك رسي كه از فعاليت آتشفشان تشكيل شده است) 3
  هاپودر حاصله از تجمع خاكستر گياهان چند هزارساله در حاشيه جنگل) 4

   



19صفحه   

  

  خواص مواد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در مورد پارچه برك كدام يك صحيح است؟  -203
  .پارچه ضخيم پشمي كه بافت آن در استان يزد رواج دارد) 1
  پارچه ضخيم از جنس كرك بز يا پشم شتر و خود رنگ) 2
  .كنندنس موي بز كه عشاير بافته و استفاده ميزيراندازهاي كركي از ج) 3
  .شودهاي سنتي از جنس پشم گوسفند كه در استان خراسان بافته ميرختخواب پيچ) 4

  نامند؟اصطالحًا قرار دادن پارچه مخصوص چاپ قلمكار در محلول پوست انار و هليله را چه مي  -204
  شكري شدن) 4  دار شدنترك) 3  گليز كردن) 2  ابلق كردن) 1

  هاي تزئيني است؟اوپال جزو كدام نوع از سنگ  -205
  فيروزه) 4  عقيق) 3  ياقوت) 2  الماس) 1

  شود؟روغن كمان در كدام شيوه نقاشي استفاده مي  -206
  رنگ و روغن) 4  ويتراي) 3  فرسك) 2  الكي) 1

  شود؟گري به عنوان ماده قليايي استفاده ميسازي و شيشهكدام گياه در صابون  -207
  خيزران) 4  خارشتر) 3  اشنان) 2  اسپرك) 1

  روغن كمان تركيبي از كدام موارد است؟  -208
  صمغ اقاقيا و روغن كرچك) 2    روغن كرچك و بزرك) 1
  صمغ عربي و روغن بيد) 4  گياه سندروس و روغن بزرك) 3

  كرد؟گل استفادهتوان به جاي كاه در كاهدر مناطق كويري از كدام گياه مي  -209
  ژاژ) 4  خارخاسك) 3  گزنه) 2  گون) 1

  در صنعت چاپ ساتيناژ كدام مرحله از كار است؟  -210
  متخلخل ساختن سطح مقوا جهت بهتر نشستن رنگ روي آن) 1
  براق كردن سطح مقواي برش خورده جهت بهتر نشستن رنگ روي آن) 2
  سازي طول و عرض كاغذهاي برش خورده، زير دستگاه پرسسانيك) 3
  .دهندبراي صاف كردن پشت كاغذ آن را از زير نوردهاي پرس براق عبور مي) 4

  نامند؟در اصطالح رايج معماري آهك آبديده را چه مي  -211
  خشت آهكي) 4  شفته آهكي) 3  آهك شكفته) 2  آهك مرده) 1

  ترتيب از مواد كاربردي در چاپ قلمكار است؟كدام چوب و پارچه به  -212
  كاج، متقال) 4  زالزالك، ابريشم) 3  چنار، دبيت) 2  كرباسگالبي،) 1

  در كدام يك از موارد زير اصطالح گليزكاري رايج است؟  - 213
  سفالگري) 4  معماري) 3  نقاشي) 2  صحافي) 1

  شود؟هاي كم وزن از كدام ماده در تركيب مواد استفاده ميبراي بدست آوردن بتن  -214
  سيليكات روي و آلومينيم) 2  منيزيم- بورسيليكات مضاعف آلومينيم آهن) 1
  سيليكات مضاعف منيزيم و روي) 4  سيليس، بور و سودسوزآور) 3

اُخرا رااز كدام يك از كاني  - 215   تهيه كرد؟تواننميهاي ذكر شده رنگ 
  بيتومن -هماتيت) 2    لينيت–اكسيد فرميك) 1
  ليمونيت -هماتيت) 4    لينيت–ليمونيت) 3
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  دهد؟در هنرهاي سنتي ايران به چه هنري ارجاع مي» زمودگري«اصطالح  -216
  كاريساخت اشياي مسي و مفرغي با استفاده از روش خم) 1
  هاي قديمياتصاالت چوبي براي در و پنجرهساخت هر نوع) 2
  هاي قديميساخت هر نوع اتصاالت فلزي براي در و پنجره) 3
  بريهاي محرق و قوارهساخت اشياي چوبي با استفاده از روش) 4

  شود؟كدام يك چرمي است كه در جلدسازي كاربرد فراوان دارد و از پوست بز تهيه مي  -217
  شبرو) 4  ساغري) 3  پرشمن) 2  تيماج) 1

  شود؟كاري از كدام ماده استفاده ميدر چاپ دستي براي پاك كردن لوح فلزي پس از كنده  -218
  آب صابون) 4  كلر) 3  جوهر نمك) 2  جوهر سركه) 1

  كدام فيلم عكاسي به همة نورها حساس است؟  -219
  پانكروماتيك) 2    اورتوكروماتيك) 1
  مونوكروماتيك و اورتوكروماتيك) 4  پانكروماتيك و اورتوكروماتيك) 3

  كدام فلز در پيدايش عكاسي داكرئوتيپ نقش اساسي داشت؟  -220
  نقره) 4  جيوه) 3  مس) 2  آلومينيم) 1

  



 

 آزمایشی  آزمون پاسخ تشریحی
 تابستانه دومـ  پیشسنجش 

)22/5/1395( 
 

 

 

 )پیش( هنــــر
 

 :باشد کارنامه اولیه، عصر روز برگزاري آزمون از طریق سایت اینترنتی زیر قابل مشاهده می

www.sanjeshserv.ir 
  

ها و مراکز آموزشی مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان   
هـا و مراکـز    به منظور فراهم نمودن زمینۀ ارتباط مسـتقیم مـدیران، مشـاوران و دبیـران محتـرم دبیرسـتان      

مندي از نظرات ارزشمند شما عزیزان در خصـوص   هاي آزمایشی سنجش و بهره آموزشی همکار در امر آزمون
کــی اي و جــامع، آدرس پســت الکترونی  هــاي آزمایشــی مرحلــه   محتــواي آموزشــی و درســی آزمــون   

sanjesheducationgroup@yahoo.com هاي  شود، دیدگاه از شما عزیزان دعوت می. گردد معرفی می
 .هاي آموزشی این مجموعه در میان بگذارید دپارتمان مدیرارزشمند خود را از طریق آدرس فوق، با 

 

 .دشواگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می
 )ره(امام خمینی 

mailto:sanjesheducationgroup@yahoo.com
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 )پیش(گروه هنر

 
 

 
 

 
 .درست است 2  گزینه .1

 )باغ، گلزار: روضه)(آمدن، قدم نهادن: قدوم)(اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد: کرند)(پنهان کردن حقیقت، نیرنگ: تلبیس(
 .درست است 4  گزینه .2

 ...)بیان کردن، روشن ساختن، قرار دادن، پابرجا کردن، پدید کردن و : تقریر کردن(
 .درست است 1  گزینه .3

 کوبعبدالحسین زرین
 .درست است 4  گزینه .4

 : آثاري که درست معرفی نشده است، عبارتند از
 )ندیمابن: الفهرست)(افشارایرج : فهرست مقاالت فارسی)(الدین زرکلیخیر: االعالم)(محمد عوفی: االلبابلباب(

 .درست است 3  گزینه .5
 : هاي غلط عبارتند ازامالي درست واژه

 »غایت القصواي مقصود، شخصی مسلوب االراده، قلیل البضاعه، تأثیرگذار و تأثیرپذیر، فسخ قرارداد«
 .درست است 2  گزینه .6

 . و گر شادي است می شادي فزاي است: مصراع دوم
 .درست است 3  گزینه .7

 . داراي اسلوب معادله و فاقد پارادوکس است 3بیت 
 )پارادوکس. درد محبت عین درمان شد) (استعاره: نرگس) (1گزینۀ 
 )مجاز از سخن: حرف) (استعاره: لعل) (2گزینۀ 
 )استعاره: خورشید، کوس محبت کوفت) (اضافه تشبیهی: کوس محبت) (4گزینۀ 

 .درست است 1  گزینه .8
 . خوردسرخی منقار طوطی، خونی است که از حسرت قند تو می علت: تعلیلحسن) الف
 تضاد: جمع و پریشان) ب
 . تريکند، به بیان دیگر تو از خورشید، پر فروغزیبایی تو خورشید را شرمنده می. هر مصراعی، تشبیهی جداگانه دارد) ج
 اغراق: سیل گریه) د

 .درست است 4  گزینه .9
 )اغراق: مصراع دوم) (جناس: لغزل و غزا)(استعاره: رعنا غزال(

 .درست است 2  گزینه .10
پنهان داشتن . (را به دست معشوقم برسان و در این مسیر به کسی اعتماد نکن) راز بین عاشق و معشوق(این نامۀ سر به مهر » معنا و مفهوم بیت سوال

 )راز عشق
 .درست است 3  گزینه .11

 . شوداست، اما اگر امید دیدار مجددي باشد، شیرین میاگر چه جدایی از معشوق، ناگوار : معنی بیت سؤال
 . شوددریافت می» 3«همین مفهوم از بیت 

 .درست است 4  گزینه .12
 . دو به دو متضادند؛ اما سایر گزینه، ترادف دارند» 4«هاي گزینه واژه

 .درست است 1  گزینه .13
 . ود نداردهمه واژه مرکبند؛ اما بن مضارع در همگی وج» 4و  3، 2«هاي گزینه

 .درست است 2  گزینه .14
 .)بیندکسی که طالع را می: بینطالع.)(کسی که حالی خوش دارد: خوش حال.)(شناسدکسی که خدا را می: خداشناس(

 .درست است 3  گزینه .15
: 4گزینۀ . فارسی است» ویژهآوا و «: 2گزینۀ . سروش و زبان، فارسی است و ریشۀ آن پهلوي است: 1گزینۀ . همگی دخیل هستند» 3«هاي گزینه واژه

 . سخن، فارسی است و ریشۀ پهلوي دارد
 .درست است 1  گزینه .16

 . ها، اسمندها، واژهدر سایر گزینه. ها، همگی صفت هستندواژه» 1«در گزینۀ 
 .درست است 4  گزینه .17

 است محاک مورکشد واربندهکشم    جور
 مفعول        قید         مفعول   مسند

 .درست است 3  گزینه .18
 )ادغام ←گانه+یک : یگانه)(ابدال ←شنیدمی+ در اصل نَ : شنیدنمی)(کاهش ←برانداخت(

 .درست است 2  گزینه .19
 . جزئی گذرا به مسند استشدند، در نتیجه، جمله سه= آمدند  ←یک شبی پروانگان جمع آمدند

 .درست است 4  گزینه .20
 تکرار ←مصراع دوم معذوري معذور ) 1گزینۀ
 تکرار←کافرم کافر) 2گزینۀ

 معطوف ←غلغل ز گل و الله ) 3گزینۀ 
 

 زبان و ادبیات فارسی 
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 )پیش(گروه هنر

 
 
 

 .درست است 4  گزینه .21
 ).نیست» آمنوا«معادل أدقّ براي (ـ با ایمان بودند) نیست» خسر في«معادل أدقّ براي (زیانکار) 1
 ).ماضٍ ال مضارع» اعملوا«(ـ انجام دهند ) با ساختار جملۀ عربی متفاوت است(با ایمان باشند .... انسان را ) 2
 ).2توضیحات گزینۀ ←(بیاورند ... انسان را ) 3

 .درست است 2  گزینه .22
 ). نیست» اعتبر«معادل صحیح براي (قرار داده ) 1
 ) 1توضیحات گزینۀ  ←(ـ قرار داده ) چنین عبارتی در متن عربی نیست... (ادامه ) 3
 ). 1توضیحات گزینۀ  ←(ـ قرار داده است ) اي در متن عربی وجود نداردچنین کلمه(همچون ـ ) نیست» النّعم«معادل صحیح براي (بخششهاي ) 4

 .درست است 3  گزینه .23
 ). با ساختار عربی آن متفاوت است(کند ضایع می... ـ عمر خود را ) اسم شرط ال موصول» من«(کسی که ) 1
 ). نیست» یغتنم«معادل صحیح براي (دهد ـ از دست نمی) نیست» العلم حقیقةمن تعرف علی «براي  معادل أدقّ(آگاه شد ... آنکس که ) 2
 ). نیست» ال یضیع«معادل صحیح براي (صرف نخواهد کرد ) 4

 .درست است 1  گزینه .24
 ). با ساختار جملۀ عربی متفاوت است(دارد وا می... در حالی ) 2
 ). اي وجود ندارددر متن عربی چنین کلمه(ـ آن به خاطر ) نیست» تأخذ«معادل أدقّ براي (گیرد در بر می) 3
 ) با ساختار عربی آن متفاوت است(اندازد می... ـ آراء و ) نیست» کتب المسلمین«معادل صحیح براي (کتب اسالمی ) 4

 .درست است 4  گزینه .25
 )»المرأة«است نه » أبناء«صاحب حال ... (در حالی که او 

 .ست استدر 1  گزینه .26
 ).نیست» یجري«معادل ادق براي (ـ انجام دهد ) نیست» کان قد عزم«معادل ادق براي (قصد داشت ) 2
 )نیست» قاعة«معادل صحیح براي (ـ حیاط ) نیست» مراسم التکریم«معادل صحیح براي (براي برگزاري ) 3
» قاعة«معادل صحیح براي (نیست ـ صحن » مراسم التکریم«حیح براي معادل ص(ـ براي احترام ) اي در متن عربی وجود نداردچنین کلمه(این ) 4

 )نیست
 .درست است 3  گزینه .27

 )نیست» قوانین الیتغیر الهی«معادل صحیح براي (ـ قوانین ال تتغیر االلهی ) نیست» پیروي کند... اگر «معادل صحیح براي (لو تمتّع ) 1
 ) 1توضیحات گزینۀ  ←(ـ السنن ال تتغیر االلهی  ) نیست» پیروي کند«معادل صحیح براي (استفاد ) 2
 ) با ساختار متن فارسی متفاوت است(غرضه ... یتمتع ) 4

 .درست است 2  گزینه .28
 ) نیست» باشدمی«معادل صحیح براي (ـ کان ) نیست» علت«معادل صحیح براي ( ذریعة

 .درست است 1  گزینه .29
 ). تستَعمل، مبنی للمعلوم ال للمجهول: ص(تُستَعملُ 

 .درست است 4  گزینه .30
 ) حال جریئةً : ص( جریئةٌ 

 .درست است 2  گزینه .31
 قیمِ مجرور بحرف الجر: ص(قیم( 

 .درست است 3  گزینه .32
 ) من باب تفعیل: ص(من باب تفعل ) 1
 )منصرف: ص(ممنوع من الصرف ) 2
 )المستتر» هو«فعل و فاعله ضمیر : ص(» ها«فعل و فاعله ضمیر ) 4

 .درست است 2  گزینه .33
 )جامد: ص( مشبهة صفةمشتق و ) 4). ثالثيمجرد : ص( ثالثيمزید ) 3). نعت: ص(مضاف إلیه ) 1

 .درست است 3  گزینه .34
 ) طلب: مصدره: ص( مطالبۀ: مصدره) 1
 ) مقصور نیست زیرا الف آن مربوط به تنوین نصب است( مقصور ) 2
4 ( متعد)فعل مرفوع: ص(ـ فعل مجزوم ) الزم: ص( 

 .درست است 1  گزینه .35
 ) معتل و ناقص: ص(معتل و أجوف ) 4، )مبني: ص(معرب ) 3). اسمه: ص(فاعله ) 2

 .درست است 4  گزینه .36
 . ، متربصا حال هستندعظیمةمعتذراً، : ها کلماتدر بقیۀ گزینه

 .درست است 4  گزینه .37
 . ا، حدیثًا، قوالً، حزناً تمییز هستندحسد: هادر بقیۀ گزینه

 زبان عربی 
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 )پیش(گروه هنر

 .درست است 3  گزینه .38
 . باشدها مفرّغ میمستثنی متصل و منصوب است و در بقیۀ گزینه 3بریم که در گزینۀ از معناي عبارات پی می

 .درست است 2  گزینه .39
صورت توان بههاي دیگر را نمیمنادي است، اما گزینه» رب«در این گزینه ) خواهمدانی آنچه را میخداي من، در همۀ حاالتم می(با توجه به معنی 
 . منادي ترجمه کرد

 .درست است 1  گزینه .40
  . باشدمی» أیتها الشمس«باشد لذا صحیح آن مؤنث می» شمس«

 
 
 

 .درست است 1  گزینه .41
-محدود براي برقراري عدالت، اگر از همراهی دیگر افراد برخوردار نباشد به نتیجه نمیعدالتی است، تصمیم یک فرد یا گروهی اي که گرفتار بیدر جامعه

 .ها تغییر نکنند، خداوند نیز اوضاع و شرایط زندگی آنان را تغییر نخواهد دادفرماید که تا اقوام و ملتبه همین جهت قرآن کریم می. رسد
 )3(دین و زندگی  111ص 

 .درست است 2  گزینه .42
ها آگاه است، به صورت مختلف، افراد مستعد و به به اذن خداوند از احوال انسان) ع(امام عصر . رهبري امام مربوط به والیت معنوي است بخش اصلی

 )3(زندگی دین و  112ص                               .سازدها و امدادهاي معنوي براي رشد و تعالی برخوردار میویژه شیعیان و محبان خویش را از کمک
 .درست است 4  گزینه .43

: پرسیدند که آیا براي ظهور وقتی تعیین شده است سه بار فرمودند) ع(وقتی از امام باقر . کنند، دروغگویندگویی میکسانی که زمان ظهور را پیش
 آید مگر ناگهانینمی) جع(مهدي . مثل برپایی قیامت است) عج(مثل ظهور حضرت مهدي : فرمودند) ص(پیامبر اکرم . »کذب الوقاتون«

 )3(دین و زندگی  114ص 
 .درست است 1  گزینه .44

وعداهللا الّذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یستخلفنّهم فی االرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمکننّ لهم دینهم الّذي : فرمایدقرآن کریم می
 .....ارتضی لهم 

 )3(دین و زندگی  117ص 
 .درست است 3  گزینه .45

در پاسخ به این سؤال که نتیجۀ نهایی این مبارزه چیست و پیروزي از آنِ کدام جبهه . ها صحنۀ مبارزه دائمی حق و باطل استتاریخ زندگی انسان
 .د بودها بر اساس و عهدة الهی، باور دارند که آیندة نهایی جهان از آنِ حق خواهخواهد بود؟ با بینش انسان دربارة جهان ارتباط دارد و آن

 )3(دین و زندگی  119ص 
 .درست است 1  گزینه .46

مؤمن حقیقی به . کنندایمانی را تبلیغ میشوند و بیهاي رنگانگ پیدا میهاي گوناگون و اندیشهدر این دوره، فتنه. عصر غیبت، عصر دودلی و شک و تردیدهاست
 .شوددهد و با یقین براي فرداي روشن آماده میخود تردید راه نمی

 )3(دین و زندگی  123 ص
 .درست است 2  گزینه .47

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا «: یعقوب که دربارة رویدادهاي جدید عصر غیبت سؤال کرد، فرمودبنامام عصر در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق
 »اهللا علیکم حجۀحدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا  رواةفیها الی 

 )3(دگی دین و زن 136ص 
 .درست است 3  گزینه .48

را برعهده دارد و » مرجعیت دینی و رهبري و والیت«واجدالشرایط، دو مسئولیت » فقیه«و به نیابت از ایشان ) عج(در دورة غیبت، بنا به فرمان امام زمان 
 .کنددر حد توان، جامعۀ اسالمی را در مسیر اهداف الهی هدایت و رهبري می

 )3(دین و زندگی  137ص 
 .درست است 3  گزینه .49

دارد که مردم را رهبري کنند » مشروعیت«یعنی از نظر دین . فقیهی که پنج شرط اساسی را داشته باشد، حکومت و رهبري او مورد پذیرش دین است
 .در غیر این صورت پیروي از دستورات وي حرام است

 )3(دین و زندگی  137ص 
 .درست است 4  گزینه .50

یعنی جوامع انسانی را به » و جادلهم بالتی هی احسن الحسنۀ الموعظۀو  بالحکمۀادع الی سبیل ربک «: فرمایدسورة نحل می 125قرآن کریم در آیۀ 
 .خواندسوي درستی اندیشه و راه هدایت فرا می

 )3(دین و زندگی  143ص 
 .درست است 4  گزینه .51

ترین حق مردم نسبت به رهبر تربیت و هدایت مردم به دین خدا و سعادت حقیقی را به ممه) ع(و امامان بزرگوار ) ص(با توجه به سیرة پیامبر گرامی 
 .خوبی انجام دهد

 )3(دین و زندگی  145ص 
 .درست است 2  گزینه .52

 .»شود اما خیانتکار استچین در لباس نصیحت ظاهر میچین شتاب مکن، زیرا سخندر قبول و تصدیق سخن«: فرمودند) ع(حضرت علی 
 )3(دین و زندگی  146ص 

 فرهنگ و معارف اسالمی 
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 .درست است 4  گزینه .53
حد . عالی شوند در حقیقت تمایالت دانی، تمایالت بدي نیستند، بلکه براي زندگی در دنیا الزم هستند، اما نباید از حد تجاوز کنند و مانع رشد تمایالت

 .داندو مرز این نیاز را خدا می
 )3(دین و زندگی  163ص 

 .درست است 1  گزینه .54
با تولد فرزندان، زن و مرد، مادر و . شودآید و با آمدن فرزندان، کامل میرزشمندترین بنا و بنیان نزد خداست که با پیوند زن و مرد به وجود میخانواده ا

جعل لکم من ازواجکم  و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجاً و«و آیۀ شریفۀ . کنندپذیرند و فرزندان خود را در دامان مهربان خود تربیت میپدر بودن را می
 .حاکی از آن است» و رزقکم من الطیبات حفدةبنین و 

 )3(دین و زندگی  170ص 
 .درست است 1  گزینه .55

هاي متفاوتی را بر عهدة بگیرند شناختی سبب شده که هر کدام از مرد و زن بتوانند در زندگی مشترك و خانوادگی نقشهاي زیستی و روانبرخی تفاوت
ترین عامل پایداري خانواده، پس از ازدواج، درك مهم. ها به صورت زوج، همین استمتعادل را پدید آورند، مقصود از ،آفرینش انسان و یک خانواده

 .باشددرست زوجیت و ممکل بودن می
 )3(دین و زندگی  175ص 

 .درست است 3  گزینه .56
زن و مرد : فرمایدباشد، قرآن میمکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درك میترین عامل پایداري خانواده، پس از ازدواج، درك درست زوجیت و مهم

 .پوشانندهاي یکدیگر را میها نقصشوند و کاستیلباس یکدیگر می
 )3(دین و زندگی  175ص 

 .درست است 2  گزینه .57
مرد در انتخاب همسر آینده و به دوش گرفتن رشد و تربیت  نشان دهندة مسئولیت زن و» ... پیامی که از آیۀ شریفۀ و ال تنکحوا المشرکات حتی یؤمن 

 .گذاري شده باشداي است که بر محور ایمان پایهخانوادة مورد قبول خداوند خانواده. فرزندان صالح و شایسته است
 )3(دین و زندگی  185ص 

 .درست است 4  گزینه .58
شنوند الزمۀ چنین انتخابی، اي که فریادهاي خیرخواهانۀ او را نمیراند به گونهیه میبندد و عقل را به حاشعالقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می
 .تسلط کامل بر شور و احساس جوانی است

 )3(دین و زندگی  187ص 
 .درست است 2  گزینه .59

» مهر«اي را به عنوان شود که هدیهمیدر پیمان زناشویی، مرد به نشانۀ ارزشی که براي زن قائل است و اعالم صداقت خود در محبت به همسر، متعهد 
باشد حتی اگر زن و تأمین هزینۀ زندگی در هر صورت بعهدة مرد می. براي مهر استفاده کرده است» و صداق نحلۀ«به زن تقدیم کند قرآن از دو کلمۀ 

 .ثروتمند هم باشد
 )3(دین و زندگی  198ص 

 .درست است 3  گزینه .60
وقضی ربک االّ تعبدوا االّ ایاه و بالوالدین احساناً اما یبلغنّ عندك الکبر احدهما او کالهما فال تقل لهما اف : فرمایداسرا میسورة مبارکۀ  23خداوند در آیۀ 

 و ال تنهرهما و قل لهما قوالً کریماً
 )3(دین و زندگی  197ص 

 
 
 
 

 گرامر و لغت: اول
 .درست است 3  گزینه .61

 .است not to+verbشود که منفی آن به صورت  استفاده می toبه صورت مصدر با  warnفعل بعد از 
 .درست است 1  گزینه .62

اگر صفت مورد نظر براي فاعل . شود استفاده می) قسمت سوم فعل(دار و اسم مفعول ingبعضی از افعال داراي دو فرم صفتی هستند که به صورت 
 . شود دار استفاده میingرود و اگر براي فاعل غیرجاندار به کار رود به صورت  کار میجاندار استفاده شود به صورت اسم مفعول به 

 .درست است 3  گزینه .63
از افعالی است که داراي دو صفت  confuse. باشد قبل از جا خالی نشان دهندة استفاده از صفت می "to be"مفهوم جمله و همچنین فعل 

confused  وconfusing اینکه فاعل جاندار است از فرم اسم مفعول آن یعنی  است و با توجه به"confused" شود استفاده می. 
 .درست است 2  گزینه .64

 .است 2بهترین جواب گزینه  quality+size+color+nationality+material+nounبا توجه به ترتیب صفات 
 .درست است 4  گزینه .65

 .کردبا توجه به مفهوم جمله باید از فعل مجهول استفاده 
 .درست است 2  گزینه .66

 .هاي بسیار خوب کار کردم ام که با بعضی از کارگردان شانس بوده من خوش: ترجمه
 اختراع ) 4 دوستی ) 3 بخت، شانس ) 2 گزارش) 1
 

 زبان انگلیسی
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 .درست است 1  گزینه .67
 . گیرد یک روز در هفته به خاطر سالمتی روزه می: ترجمه

 وادار کردن ) 4 ترسیدن ) 3 چشیدن غذا ) 2 روزه گرفتن ) 1
 .درست است 1  گزینه .68

 . هاي مربوط به آن را بخوانید همیشه قبل از شروع انجام هر کاري دستورالعمل: ترجمه
 ها  تفریح) 4 ها بحث) 3 ها رقابت) 2 ها  دستورالعمل) 1

 .درست است 2  گزینه .69
 . او براي چند سال درگیر حقوق حیوانات شده است: ترجمه

 اختراع کردن ) 4 کنترل کردن ) 3 درگیر شدن ) 2 رفتار کردن) 1
 .درست است 4  گزینه .70

 .نقش اول فیلم تنها پانزده سال سن دارد: ترجمه
 موجود ) 4 ممکن ) 3 جسمی ) 2 ذهنی ) 1

 .درست است 3  گزینه .71
 .من موفقیت زیادي در پیدا کردن یک شغل خوب نداشتم: ترجمه

 عمل ) 4 موفقیت ) 3 گزارش ) 2 صحنه) 1
 .درست است 2  گزینه .72

 .اي مهم است قابل انکار نیست که این واقعه: ترجمه
 به خاطر آوردن ) 4 نگه داشتن ) 3 انکار کردن ) 2 ترسیدن ) 1

 .درست است 3  گزینه .73
 .کند کمیته گزارشش را در مورد خدمات سالمتی طی چند هفته منتشر می: ترجمه

 اثر  ) 4 گزارش ) 3 عادت ) 2 جایزه ) 1
 .درست است 4  گزینه .74

 . او انگلیسی خواندن را در دانشگاه شروع کرد، اما در سال دوم تغییر رشته داد و مطالعات بازرگانی خواند: ترجمه
 تغییر داد ) 4 پردازش کرد ) 3 اجرا کرد ) 2 اجازه داد ) 1

 .درست است 4  گزینه .75
 . یلم خندیدیماز ابتدا تا انتهاي ف. فیلم بسیار سرگرم کننده بود: ترجمه

 سرگرم کننده ) 4 ترساننده ) 3 وحشت کننده  ) 2 کسل کننده ) 1
 .درست است 3  گزینه .76

 .زودباش استیون، درست صحبت کن، دیگه بچه نیستی: ترجمه
 به طور دائم  ) 4 به درستی ) 3 احتماالً) 2 به آرامی ) 1

 درك مطلب: بخش دوم
 .درست است 1  گزینه .77

 . شود هاي المپیک آغاز می سال قبل از شروع بازي................ ثبت نام شهر میزبان  طبق متن مرحلۀ: ترجمه
1 (9 2 (8  3 (7 4 (5 

 .درست است 4  گزینه .78
 . ها، و سیستم حمل و نقل شهرهاي متقاضی عالقمند است به حمایت دولت، هتل IOC: ترجمه

 حمل و نقل  ) 4 خرید ) 3 رستوران ) 2 زیبایی ) 1
 .درست است 2  گزینه .79

 . دهد را به صورت جزئی و کامل شرح می................ فایل داوطلبی : ترجمه
 هاي المپیک وقایع بازي) 1
 هاي المپیک هایی براي میزبانی بازي طرح) 2
 مرحله ثبت نام شهر میزبان المپیک ) 3
 راهنماي مرحله ثبت نام و لیست سواالت ) 4

 .درست است 3  گزینه .80
 . کند به همه اعالم می.................. نام شهر میزبان را  IOC: ترجمه

 هاي المپیک در طول بازي) 2  در شهر میزبان ) 1
 قبل از اینکه گزارشی درباره آن بنویسند) 4  در یک جلسه خاص) 3
 
 

 .درست است 1  گزینه .81
هاي بدن بسیار اي باشد که به عهده دارند، سایر اندامنگاه و حالت چهره است تا بیانگر وظیفه هاي اقوام بوشمن بیشترین تأکید بر رويدر ساخت پیکره
 .وار هستندساده و هندسی

 .درست است 3  گزینه .82
و » چان«فۀ ذن ژاپنی با تأثیر از فلسگیري آیینو ساخت معابد جدید بودایی و شکل) کاماکورا(هنر دوران نوین ژاپن با تأثیرپذیري از فرهنگ چینی 

 .هاي سوزاندن کاخ سانجو ایجاد شده استآمیزي شده و مجموعۀ نقاشیهاي چوبی رنگآداب سامورایی و تندیس

 درك عمومی هنر
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 .درست است 1  گزینه .83
دارد، دانش وسیع کالبدشناسی و دقت نظر هنرمندان در القاي حرکات طبیعی هاي آشور به تحسین وا میاز مواردي که بیننده را در نقش برجسته

 .هاستاهیچهم
 .درست است 2  گزینه .84

این سبک نسبتاً ساده و داراي فضاهاي بسته و . شکل گرفته است» رومانسک«میالدي سبکی به نام  9در غرب پس از یک دوره افول از حدود قرن 
 .گرفتباریک بود و کمابیش از معماري رومی الهام می

 .درست است 2  گزینه .85
هاي متفاوت نقاشان ربع ها و سنتالتواریخ یکدست نبودن عناصر تصویري است که نتیجۀ خاستگاهایلخانی چون کتاب جامعهاي مکتب هاي نقاشیاز ویژگی

 .شوداي و ابرهاي پیچان دیده میدار درختان و پرداختن به برخی حیوانات افسانهتأثیرپذیري از نقاشی چینی که در مواردي چون تنۀ گره. رشیدي بوده است
 .درست است 1  گزینه .86

 .هاي دیگر رواج داشتنداند که در سرزمین ایران نیز مانند تمدنهاي مرتبط با چاپ بودهترین نشانهمهرها قدیمی
 .درست است 3  گزینه .87

-و تعدیل همنظم » انگر«هاي به طور مثال در طراحی. هر کدام از هنرمندان در طراحی، عناصر بصري خاص خود را دارند که نمایانگر ویژگی آنهاست
 .هاي رامبراند خطوطی با ضربات سریع و ناگهانی تمایل دارندشود در حالی که در طراحیزمان عناصر تصویري دیده می

 .درست است 2  گزینه .88
اي رشد قابل نطقهسفالگران کاشانی به دلیل دارا بودن امکانات م. آباد بوده استترین مراکز تولید سفال در مکتب جالیري کاشان، ري و سلطاناز مهم

 .سازي ظروف سفالین را به کمال برساننداي را به نقاشی بیفزایند و فن مشبکهاي برجستهآنها توانستند در این دوره نوشته. اي در سفالگري داشتندمالحظه
 .درست است 4  گزینه .89

و به همین دلیل، این لعاب را که داراي جالي خاصی تقریباً  مانددر لعاب زرین فام اکسیدهاي فلزي احیاء شده و عنصر فلزي بر سطح لعاب باقی می
-هاي سرامیکی، نوعی لعاب به نام لوستر یا الستر ساخته میها و لعابهاي صنعتی، تولید رنگدر کارخانه. نامندهمانند جالي فلزي است، زرین فام می
 .شود که داراي همان جالي فلزي است

 .درست است 4  گزینه .90
نمایی در مفهوم رنگ و عمق. چین به لحاظ سرزندگی، ریتم، ارزش خط و محدودیت رنگ تأثیر زیادي را از خوشنویسی گرفته استنقاشی سنتی 

 .گرایانۀ آن اهمیت چندانی نداردجسمانی و طبیعت
 .درست است 2  گزینه .91

او طراح . هاي بصري خط استوار بودسبک او بر اساس ارزش پردازي و پرسپکتیو استفاده کند،هاي سایهرضا عباسی در آثارش هرگز نکوشید از اسلوب
 .ها را در نهایت ظرافت نشان دهدها و شکنتوانست حجمنی میدستی بود که با تغییر وزن خطوط به وسیلۀ قلمچیره

 .درست است 4  گزینه .92
گیري و تشعیر به در این شیوه هنرمندان با استفاده از قلم .سازي که از مکتب هرات آغاز شده بود مرسوم گردیدچهرهاي از تکدر مکتب قزوین گونه

 .پرداختندسازي میچهره
 .درست است 1  گزینه .93

 .گویندنورپردازي غیرمستقیم عبارت است از روشن کردن موضوع با استفاده از نور منعکس شده که به آن نور بازتابیده نیز می
 .درست است 3  گزینه .94

هاي این کارت. سازي به قالب قلمکار شباهت داشته استقالب چوبی عیدي. شده استهاي چوبی و بر روي کاغذ انجام میقالبسازي با استفاده از عیدي
 .دادندها به عنوان عیدي به شاگردان هدیه میخانهچاپ شده را در مکتب

 .درست است 3  گزینه .95
شود که بیشتر با طال یا رنگ گیري میرنگ قلمدر حاشیۀ نسخ خطی یا مرقعات با تکهاي انسانی در تشعیر، نقوش گیاهی و تصاویري از جانوران و نقش

مو از خصوصیات بارز تشعیر و هاي محدود به وسیلۀ حرکات قلمرنگ. شودسفید بر روي زمینۀ نخودي و یا تیره مانند مشکی و الجوردي مشاهده می
 .تفاوت آن با تذهیب است

 .درست است 1  گزینه .96
 .المللی یافتاما به زودي در همۀ کشورهاي اروپا رواج پیدا کرد و جنبۀ بین. نرباروك شهر رم بودزادگاه ه

 .درست است 1  گزینه .97
در . آمدهاي مجازي و غیرواقعی به وجود میها حجمبر اثر این حرکات و لرزش. گابو با تعبیه موتور، حرکت مکانیکی حجم یا قسمتی از آن را پدید آورد

 .سازنداي از مجسمه را میمتحرك عناصر و اجزاي متحرك هر لحظه شکل تازهساخت 
 .درست است 3  گزینه .98

-پویایی باید بر نور و حرکت تأکید کرد، زیرا نور و حرکت باعث میمعتقد بودند براي تجسم. تر کنندخواستند هنر را به زندگی نزدیکها میفوتوریست
 .شان نفوذ کنندیابد و چیزها در یکدیگر و در محیطشوند که استحکام صوري اشیاء کاهش 

 .درست است 4  گزینه .99
عالیق هنرمندان . گرفت –که عرصۀ هنر در دست آنها بود  -گرا هاي انتزاعباشد تصمیم به فرونشانی اکسپرسیونیستهنر پاپ که زادگاه آن نیویورك می

 .پاپ به فرهنگ جمعی آنان را بیشتر به خلق تابلوهاي پر زرق و برق با مفاهیم سیاسی، اجتماعی و حتی اخالقی رهنمون کرد
 .درست است 4  گزینه .100

باران حک شده مربوط به این پرچم تاریخی که بر روي آن نقش درخواست آب از الهه . شناسایی شده ایرانی استاولین پرچم –درفش مسی شهداد 
 .م، موزة ملی ایران.هزارة سوم ق. منطقۀ شهداد کرمان است
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 .درست است 1گزینه  .101
k k

k
k k k k

− += ×

= × × = × ⇒ = ×

4 2 2 1

4
3 2 2 4 2

2

2 8 2

2 2 2 2 16 2 2 64 2
2

  

 :در نتیجه
k

k
k

k

k k

+ +

= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

= = =

4
2 6

2

3 3 3 6

2 64 2 2 2 6 3
2
2 2 2 64

 

 .درست است 2گزینه  .102

×مبلغ تخفیف اولیه        تومان =
136 36

1


    

 

  

1قیمت کتاب بعد از  % تخفیف        تومان− =36 36 324         

×تومان        %5مبلغ تخفیف =
5324 162

1
  

 

  

+تومان                 :بنابراین =36 162 522      
 . درست است 4گزینه  .103

... ( ) ( ) ... ( )

(

+ + + = − + − + + −
× × × − − −

= −

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 7 7 12 37 42 7 2 2 7 12 7 7 12 42 37 32 42

1 1 1
5 2 7

+
1
7
−

1
12

+
1

12
...− −

1
32

+
1
32

) ( ) −
− = − = × = × = =

1 1 1 1 1 21 1 1 2 4 2
42 5 2 42 5 42 5 42 42 21



 

 .درست است 3گزینه  .104
 

( ) ( )− −
= = =

+ ++ +

− − + − −
× = × = =

+

1 1
5 5 5 5 6

1 1 2 3 2 33 2
3 2 6

2 3 1 2 3 2 3 2 3 1
3 36 5 6 6 5 6

2 3
 

  

 .درست است 3گزینه  .105
−. تشکیل شده است Cو  Bآلیاژ از دو فلز  25% =1 % 75% 25%    

×گرم C                      و  Bمجموع وزن دو فلز  =
25 5 125

1
 

 

  

Bگرم  C+ =125  
Bگرم C C C C C= ⇒ + = ⇒ = ⇒ =4 4 125 5 125 25 

Bگرم  C= = × =4 4 25 1   
 .درست است 2گزینه  .106

cos cos

sin cos sin

−
α = ⇒ α =

α = − α = − = ⇒ α = ±

2

2 2

1 1
55
1 4 21 1 1
5 5 5

  

sinαچون انتهاي کمان در ناحیه دوم است،  =
2
5

 .، قابل قبول است

sintan              :در نتیجه
cos

α
α = = = −

−α

2
5 21
5

  

 درك عمومی ریاضی
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مساحت مربع –مساحت دو نیم دایره   

a
2

a
2

a
2

a

 .درست است 2گزینه  .107
, , ,... ,1 1 1 1 2 199      

−شود                                     دفعه نوشته می 1عدد فرد : است بنابراین 1صدگان برابر عدد فرد  =199 1 99    
 .شود ده بار نوشته می، هرکدام 9و  7و  5و  3و  1در دهگان اعداد فرد : دهگان فرد

,...,
,...,
,...,
,...,
,...,









11 119
13 139
15 159
17 179
19 199











  

×دفعه     شود رقم فرد نوشته می: بنابراین =1 5 5   
 .شود بار نوشته می 5یکان فرد در هر ردیف 

, , , ,

, , , ,







1 1 1 3 1 5 1 7 1 9

191 193 195 197 199

    

   

×دفعه     . شود رقم فرد نوشته می: در نتیجه =5 1 5  
+                :بنابراین + =99 5 5 199  

 .درست است 4گزینه  .108

α̂ˆ : فرض < β             ˆα̂ +β = °9  
ˆ ˆˆ ˆβ−α = °−α − °⇒ β = °− ° = °18 128 18 128 52    

 .درست است 3گزینه  .109
= =شعاع دایره  6  ضلع مربع 12⇒

( )= π = π26 =مساحت دو نیم دایره                  =مساحت دایره  36 =212  مساحت مربع 144

πهاشورخورده        مساحت ربع دایره
= = π

36 9
4

 مساحت ربع دایره 

=
2

 مساحت ناحیه هاشورخورده بین دو نیم دایره 

( )− π
= = − π = − π

144 36 72 18 18 4
2

 مساحت ناحیه هاشورخورده بین دو نیم دایره 

( ) ( )= − π + π = − π+ π = − π18 4 9 72 18 9 9  مساحت ناحیه هاشورخورده شکل 8
 .درست است 1گزینه  .110

    a=  محیط مربع بزرگ 4
a ax x ( ) ( )= ⇒ = +2 2 2
2 2

 اندازه ضلع مربع کوچک 

 
 

a : در نتیجه a ax = + =
2 2 2

2
4 4 2

 

ax :بنابراین a= =
2

22
 

( a) a= =
24 2 2

2
 محیط مربع کوچک

a               :در نتیجه
a

=
2 2 2

4 2
 

 .درست است 1گزینه  .111

 ( )π π
= − = −

23 99 9
4 4

 1مساحت ناحیه = مساحت مستطیل  –مساحت ربع دایره  
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12 12C
6

H
B′B

A

°3°3

1 2

6 5

4

3
( )+ ×

= =
1 3 2 4

2
 2مساحت ناحیه 

×
= =

3 2 3
2

 3مساحت ناحیه 

= × =3 1  4مساحت ناحیه 3

( )π π
= = = π

22 4 2
2 2

 5مساحت ناحیه 

×
= =

4 3 6
2

 6مساحت ناحیه 

π π π
= − + + + + π+ = + π− = −

9 99 4 3 3 2 6 25 2 25
4 4 4

 مساحت ناحیه هاشورخورده

 .درست است 4گزینه  .112
ˆ ˆ ˆA , AB AB B B′ ′= ° = ⇒ = = °6 6    

ABBمثلث : در نتیجه
∆

  .االضالع است متساوي ′
BB: بنابراین BH′ = ⇒ =12 6 

 
 
 

AH = × =
3 12 6 3

2
  

)           :در نتیجه )= π × = π21 6 6 3 72 3
3

 AHحجم مخروط به ارتفاع 

CH AH AC ( )= − = − = −6 3 6 6 3 1  

( ) ( ( )) ( )= π − = − π21 6 6 3 1 72 3 1
3

 CHحجم مخروط به ارتفاع 

( )= π− π− π = π72 3 72 3 72  حجم جسم72
 .درست است 2گزینه  .113

=مساحت قاعده ×ارتفاع ×
1
3

 حجم هرم

=مساحت مربع قاعده
1
4

ABCمساحت مثلث 
∆

 مساحت قاعده هرم=

( )= = × =21 112 144 36
4 4

 مساحت قاعده هرم 

= × × =
1 36 12 144
3

 حجم هرم 

 .است درست 3گزینه  .114
:ها از کوچک به بزرگ تعداد دایره



+ + + + =2 2 5 3 1 13   

 .درست است 1گزینه  .115
 
 
 

 .درست است 3  گزینه .116
 . دهد کند و از جسم تصویر مجازي و بزرگتري تشکیل می بین را بازي می وقتی جسم کوچکی در فاصلۀ کانونی عدسی همگرا باشد، عدسی نقش ذره

 .درست است 4  گزینه .117
 . شود نور بیشترین سرعت را در طبیعت دارد و فوتون هم به ذرات نور گفته می

 .درست است 2  گزینه .118
P با توجه به رابطۀ V.I=، یکاي توان است و معادل وات » ولت آمپر«شود که  مالحظه می)W( باشد می .  

 هم اندازه

 درك عمومی فیزیک
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 .درست است 1  گزینه .119
 . دهد مربوط به الکتریسیتۀ ساکن است و ربایش الکتریکی را نشان میآزمایش 

 .درست است 3  گزینه .120

/
g kg

cm m
kgm .V ( ) (m ) (Kg)
m

W mg (N)

ρ = =

= ρ = × =

= = × =

3 3

3
3

86 86

86 1 86

86 1 86

 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .درست است 1گزینه  .121
 .باشد می 5ضلع سوم مثلث برابر 

/

x x s

h a hs h

×
= + = + = ⇒ = = =

× ×
= ⇒ = ⇒ = =

2 2 2 3 43 4 9 16 25 5 6
2

5 126 2 4
2 2 5

  

 .درست است 3گزینه  .122

2نسبت تشابه 
3

=k. است  = = ⇒
2 2
3 3




=  نسبت تشابه   2 محیط مثلث دوم 

=کوچکترین ضلع مثلث دوم  × = →
29 6
3

= کوچکترین ضلع مثلث اول   3  محیط مثلث اول 

 . درست است 4گزینه  .123
سه (، پنج صفحه نیمرخ )یک صفحه مرئی و یک صفحه نامرئی است(، دو صفحه جبهی )سه صفحه مرئی و یک صفحه نامرئی است(افقی چهار صفحه 

 .، و صفحات منتصب، قائم و مواجه هرکدام یک صفحه جمعاً چهارده صفحه خاص وجود دارد)صفحه مرئی و دو صفحه نامرئی است
 .درست است 3گزینه  .124

 .اند صورت مرئی و دو صفحه نامرئی صفحه بهچهار صفحه افقی دو 
 .درست است 2گزینه  .125

 .صورت مرئی و یک صفحه نامرئی است و جمعاً هفت صفحه صحیح است صفحه به 6شود در این شکل  صفحه موازي با صفحه جانبی نیمرخ نامیده می
 .درست است 4گزینه  .126

 .صورت مرئی و یک خط نامرئی است سیزده خط مواجه بهشود در این شکل  خط عمود بر صفحه جانبی مواجه نامیده می
 .درست است 1گزینه  .127

 ).شکل پائین سمت چپ Lصفحه . (شود در این شکل فقط یک صفحه قائم وجود دارد صفحه عمود بر صفحه افقی تصویر قائم نامیده می
 

 .درست است 4گزینه  .128
 .اند م شدهچین رس صورت خط در شکل به. شود با رسم چهار خط شکل کامل می

 
 
 
 

 .درست است 3گزینه  .129
 ).صفحه عمود بر صفحه قائم تصویر(سه صفحه منتصب وجود دارد 

 
 
 

 .درست است 3گزینه  .130
 .رو جواب ست به شکل رو

 

 ترسیم فنی
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 .درست است 2گزینه  .131
 .جواب است شکل روبه

 
 .درست است 2گزینه  .132

 .رو جواب است شکل روبه
 
 

 .درست است 1گزینه  .133
 .استرو جواب  حجم روبه

 
 
 

 .درست است 2گزینه  .134
 .رو جواب است حجم روبه

 
 .درست است 3گزینه  .135

 کاوالیر جواب درست است
 .درجه بعد یافته است 45صورت  رو موازي با صفحه قائم تصویر و به نماي روبه

 
 .درست است 1گزینه  .136

 رو با توجه به شکل روبه
 

 .درست است 4گزینه  .137
 .شوند اُرتوگرافیک نامیده میتصاویر پالن، برش و نما 

 .اند این تصاویر دو بعدي
 .درست است 1گزینه  .138

 )45صفحه . (سه گروه سخت، نرم و متوسط درست است) اي فنی و حرفه(کشی  متن کتاب ترسیم فنی و نقشه
 .درست است 2گزینه  .139

 .باشد هاي وضع موجود می بندي در نقشه متناسب بودن سه ضلع مثلث، مثلث
 .ت استدرس 1گزینه  .140

ترین  ها طبقه همکف پائین بین گزینه. ترین طبقه است شوند این پالن مربوط به پائین چین در پالن رسم می صورت خط ها به زمانی که تعدادي از پله
 .باشد طبقه می

 
 
 

 .درست است 4گزینه  .141
کند  در این اثر هنرمند با تصویر کردن هم ابعاد مدل و نگرش همه جانبه به آن حرکت را القا می. باشد تصویر ارائه شده اثري کوبیستی از پابلو پیکاسو می

 .شود یا بعد چهارم به نمایش گذاشته می» زمان«که عنصر 
 .درست است 2گزینه  .142

 .شود ر از عکاسی دیده مینوع ترکیب و نسبت طالیی موجود در فرم صدف، چیزي است که در آثار مینیاتور و معماري و نقاشی بسیار بیشت
 . درست است 1گزینه  .143

 .باشد اي و شفافیت و نوع جنسیت آن می ها در داخل لیوان القاکننده فضاي شیشه اي و نمایان بودن آن ها در داخل لیوان شیشه طراحی خطی مسواك
 .درست است 1گزینه  .144

دهنده احساس پویایی و فعالیت و با انرژي باال است و تحرك بیشتري را نسبت به  درجه باز شده است نشان 9اي بیش از  اي که با زاویه خط شکسته
 .کند هاي دیگر خطوط شکسته القا می حالت

 .درست است 3گزینه  .145
د حرکت و آن را فاقد هرگونه سکون وجود این تکرار، ایجا. باشد دهنده عمل ترکیب می صورت متناوب نشان استفاده از یک فرم و تکرار آن در کنار هم به

 .کند ها وجود هرگونه جداسازي و تفکیک را نفی می هم پیوستگی فرم استفاده از یک شکل ثابت و تکرار آن وجود هرگونه تقابل، و به. کرده است
 .درست است 2گزینه  .146

فاق افتاده و نوع چینش اجزا ایجاد حرکت و جریان با مداومت کرده جنس بودن ات  هاي مشابه و یکی در ایجاد و خلق آرم با یکدستی و هم استفاده از فرم
 .و بیشتر القاکننده انبساط با حفظ فواصل است تا انقباض و به هم فشردگی و تداخل

 

 خالقیت تصویري و تجسمی
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 .درست است 4گزینه  .147
القاکننده مفاهیم تجزیه، شود که روبه سمت خارج و بیرون دارند که  هایی دیده می با کمی دقت در فضاي منفی و سفید داخل کادر آرم فلش

 .باشند گرایی، پخش و پراکندگی می برون
 .درست است 3گزینه  .148

 .گیرد چین که براي جدا کردن راحت و تمیز بخشی از کاغذ از بخش دیگر انجام می پرفراژ اصطالحی است براي نقاط خط
 .درست است 1گزینه  .149

کننده حس استثمار  در برگیرندگی و حمایت و ترحم و همچنین از بعدي دیگر منتقلقرارگیري فرم کوچک دایره در بین دو فرم بزرگ القاکننده 
 .باشد شان افتاده است، می علت وجود دو حجم بزرگ و احاطه و تسلط آنها از باال بر فرم کوچکی که در میان به(

 .درست است 4گزینه  .150
شود که کنایه از  کوچکتر در فضاي منفی و خالی به سمت داخل دیده می با کمی توجه و دقت، جدا از چهار فلش اصلی به سمت بیرون، چهار فلش

 .اند هاي اصلی را با حرکت خالفشان خنثی کرده باشد که جهت فلش نگري می نوعی بازبینی و درون
 .درست است 2گزینه  .151

 .یابد زنمایی دو بعدي دست میدر طراحی ارائه شده، با ازدحام و روي هم قرارگیري خطوط، مخاطب به اثري فضایی یا به نوعی با
 .درست است 2گزینه  .152

علت هدف داشتن تأثیر سریع بر مخاطب با پخش تیراژ باال و در وسعت زیاد و هزینه کمتر براي چاپ و کاغذ آن از طول عمر بسیار کمتري  تراکت به
 .باشد نسبت به موارد دیگر تبلیغاتی نامبرده برخوردار می

 .درست است 3گزینه  .153
دار شدن به طرح داده شده، در وهله اول چشم مخاطب توجه  دار و داراي سمت و سو شدن نشانه و حرکتی که با پیچ و خم وجود فلش جهت علت به

 .کند تا موارد ذکر شده کمتري نسبت به تناسب طرح می
 .درست است 1گزینه  .154

 .شود کس، احساس ایجاد حرکت و روند نوعی تغییر و تحول توأم با آرامش و  نشاط میبا توجه به تغییر اندازه شکل از کوچک به بزرگ و از مرکز به بیرون یا برع
 .درست است 4گزینه  .155

با توجه . باشد علت نوع جهتی که داراست القاکننده احساس سکون و سکوت، عدم تحرك و پویایی و فاقد هرگونه احساس هیجان و شور می خط افقی به
 .کند نسبت به خطوط دیگر احساس حزن و اندوه بیشتري به مخاطب منتقل میبه ساکن و ایستا بودن این نوع خط 

 .درست است 1گزینه  .156
همچنین نوع فرم کلی و . باشد دهندة حرکت و پویایی و رشد می استفاده از خطوط نرم و منحنی با کمی پیچ و تاب آنهم در جهت عمودي و باال نشان

تشدید کردن حس رشد و نمو گیاهان و درختان با . گذارد تصویر کشیدن حیات گیاهی را به نمایش میکارگیري خطوط به این شکل در کنار هم به  به
 .ها صورت گرفته است قرار دادن خطوط منحنی افقی در پایین آن

 .درست است 3گزینه  .157
 .آید اطب میرو در وهله اول و پیش از هرچیز به چشم مخ نوع چیدمان و قرارگیري چاقوها و زاویه دید ساده از روبه

 .درست است 3گزینه  .158
ها و نوع ترکیب و قرار گرفتنشان در کنار هم، همچنین کشیدگی گردن و حالت طراحی پاها در عقب  ن ها و ریز و درشت کردن اندازه آ سادگی فرم

 .باشد گیري طرح ارائه شده می القاکننده طنز و اغراق در شکل
 .درست است 2گزینه  .159

کننده  کند و منتقل را منتفی می... باشد و این خنثی بودنش در مخاطب تأثیر هرگونه حس هیجانی و شور و  ها می آکروماتیکخاکستري جزو دسته 
 .باشد احساس خونسردي در مخاطب می

 .درست است 4گزینه  .160
cm×1اندازه پاکت نامه  24 شود است که به نام ملخی نیز شناخته می. 

 
 
 
 

 .درست است 1  گزینه .161
 . کنندخانه را تصاحب میوار اموال صاحب هایی فرودست را به نمایش گذاشته که زالوشخصیت» بانو«در فیلم » مهرجویی«

 .درست است 2  گزینه .162
 . انگیزند و سرنوشت مشابه دارندهر دو رقتاند، پذیرند، هر دو در موقعیت خاصی گرفتار شدهدختر و بادکنک موقعیت متشابهی دارند هر دو ظریف و آسیب

 .درست است 2  گزینه .163
هاي کهن است و برعکس شدن توهم و واقعیت، همچنین نمایش تضاد و تعارض نیروهاي خیر و شر در فرامتن فیلم ماتریکس، اساس کار بازسازي ایده

 . کنداست که خودنمایی می
 .درست است 3  گزینه .164

 . تک تصاویر حضور ندارندمفهومی که در تک. مجاورت تصاویر به قصد ایجاد مفهوم انتزاعی است (intellectual montage)مونتاژ فکري 
 .درست است 4  گزینه .165

 . تا دوازده عدد شمع براي فیلمبرداري بهره برده استاي تنها از نور ده استنلی کوبریک در فیلم باري لیندون در صحنه
 .درست است 3 گزینه .166

نمایشیخالقیت   
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تکنیک بازیگري در سینماي منتسب به جنبش مونتاژ شوروي است، که در آن بازیگر داراي نوعی رفتار و خصوصیات ظاهري با خصلت  (typage)تیپاژ 
 . و نماي یک طبقه و گروه اجتماعی باشد

 .درست است 4  گزینه .167
همچنین از لیدر سیاه و فیداین ـ فیداوت . ارتباطی الزم استگاه یک مکث بصري به عنوان پل . شودگاهی نتیجه سکانس با یک تغییر ناگهانی خراب می

 . توان بهره بردهم می
 .درست است 1  گزینه .168

از نور و ایجاد فضاي نامتعادل هر چه بیشتر از مفهوم گسستگی این خانواده  هاي فشرده بهرهبا بهره از قاب» الیاکازان«، »شرق بهشت«در درام خانوادگی 
 . شوددر این تصویر نزدیک می

 .درست است 2  گزینه .169
 . شودنظر اپتیکی کودکی را دارد که دارد تنبیه میارتفاع پایین دوربین و زاویه اندکی سرباال، نقطه» چهره کودکان«نمایی از فیلم 

 .تدرست اس 1  گزینه .170
 . بردنام می» قدرتمندتر از کالیگاري«از این فیلم به عنوان  1922ساخته مورنائو در سال » نوسفراتو«در آگهی تبلیغاتی فرانسوي فیلم 

 .درست است 1  گزینه .171
 .رفتکالسیک به کار میر یونان پیشاهاي مذهبی خاصی ددارد که در آیین) بالگردان(تراژدي از نظر ادبی یعنی آواز بز که اصطالحاً اشاره به حیوان قربانی 

 .درست است 4  گزینه .172
 .به متن تعزیه مضحک گوشه گویند

 .درست است 3  گزینه .173
 .بود که قابل قیاس با سینما باشد» پیوستگی در صحنه«هدف میرهولد آفرینش نوعی . شودشناخته می» تئاتر بیومکانیک«با عنوان » میرهولد«نظریات 

 .درست است 2  گزینه .174
نواختن موسیقی و خواندن  –رقص  -آواز  –اعتقاد بر این است که درام از بطن جشنواره سپاس پدیدار گشته است چرا که این مراسم شامل خواندن 

 .هاي دسته جمعی بودسروده
 .درست است 2  گزینه .175

از این . کندکت و بدبختی مردم طبقه متوسط تأکید میدر انگلستان رواج یافت بیشتر بر فال 18کمدي احساساتی که نگارش و اجراي آن از اوایل قرن 
 .کندرو، به دنبال خود، حسی از همدردي را در بین تماشاگران ایجاد می

 .درست است 3  گزینه .176
 .نام دارد» مبارك«بازي شخصیت اصلی نمایش خیمه شب

 .درست است 1  گزینه .177
 .گویندشد، چاووشی میتعزیه اجرا میاز » قبل«هایی که با موضوع کربال ها و روضهبه نوحه

 .درست است 4  گزینه .178
 .درست است 2  گزینه .179

 .شودهاي مختلف نمایشنامه نشان داده میدهد، زیرا به وسیلۀ گفتگوست که روابط میان شخصیتگفتگو جوهر اصلی تئاتر را تشکیل می
 .درست است 1  گزینه .180

ها دهد که شخصیتبحران نشان می. آیدبحران جایی از کنش است که در آن تنش به اوج خود رسیده و الزم است نوعی تغییر در روند حوادث به وجود 
 .گیرنددر مورد چیزهاي مهم زندگی تصمیمات مهمی می

 
 
 
 
 

 .درست است 1گزینه  .181
شود و تنوع بخشیدن به موسیقی و حفظ  تفاوتی شنونده می بودن موسیقی که در نهایت باعث کسالت و بیآهنگسازان براي جلوگیري از یک نواخت 

 .دهند را انجام می» تنالیه«یا تغییر » مدالسیون«زیبایی آثار در موسیقی عمل 
 .درست است 2گزینه  .182

گونه مطالب  شناخت این. ه عالئم عرضی و حاالت متفاوتی دارنداست ک) آنتیک یا تئوریک، هارمونیک، ملودیک(گام ماژور داراي سه نوع گام مینور 
 .تواند در جهت آهنگسازي بسیار مفید و مؤثر باشد می

 . درست است 1گزینه  .183
 مینور هارمونیک وجه. است که عالئم عرضی و حاالت متفاوتی دارند) آنتیک یا تئوریک، هارمونیک، ملودیک(هر گام ماژور داراي سه نوع گام مینور 

 .بسیار مشترکی با آواز اصفهان دارد
 .درست است 2گزینه  .184

از گروه . شود کوك می) می، ال، ر، سل(این ساز داراي چهار سیم است که از باال به ترتیب . ویلن جزء گروه سازهاي زهی ارکسترهاي مختلف است
هاي  فالژوله. هاي طبیعی و مصنوعی اشاره کرد به اجراي فالژوله توان هاي بسیار مختلف است که در اینجا می سازهاي چند صدایی است و داراي تکنیک

شود و بخش  هاي مصنوعی با یک انگشت محل مشخصی از سیم گرفته می اما در فالژوله. شود طبیعی با لمس نمودن محلی مشخص از سیم حاصل می
بدیهی است که هر کدام از فواصل، هارمونیک یا . قابل اجراستهاي سوم کوچک و بزرگ، چهارم و پنجم درست و حتی فاصله ششم نیز  دیگر با فاصله

 .کند هاي متفاوتی را اجرا می فالژوله
 
 

 خالقیت موسیقی
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 .درست است 1گزینه  .185
به  فلوت پیکلو جزء سازهاي بادي چوبی ارکسترهاي مختلف است که داراي صداي زیر و سرعت بسیار باال است، فلوت پیکلو و زایلوفون هر دو نسبت

 .شوند کنند یک اکتاو باالتر شنیده می می هایی که اجرا نت
 .درست است 4گزینه  .186

 (plain chant)» پلن شان«باشد و آن را  هاي موسیقی غرب در بخش آوازي مربوط به کلیساهاي اوایل مسیحیت می مدهاي کلیسایی یکی از ریشه
اما . است» دوماژور«باشند و در نگاه اول ممکن است تصور شود که تنالیه آهنگ در  می» دیز و بمل«این سرودها بدون عالیم ترکیبی مانند . گویند می

 .شوند اجرا میهاي مختلف  و با نام) درپی پی(صورت اکتاو  به» دو ماژور«است و از درجات مختلف » مدال«نیست بلکه » تنال«حقیقت این است موسیقی 
 .درست است 2گزینه  .187

این ساز بیشتر در ارکسترهاي سمفونیک و در بخش . اي است که داراي صدایی بسیار عمیق و جاندار است کنترباسون جزء سازهاي بادي چوبی دو زبانه
نوازد یک اکتاو  با کلید فا، هر آنچه می الزم به یادآوري است که براي جلوگیري از خطوط اضافه در پائین پنج خط حامل. کند آفرینی می باس نقش

 .شود تر شنیده می پایین
 .درست است 3گزینه  .188

هاي عروسی  هاي مرشد زورخانه، مبارك باد که مخصوص جشن ملودي. رساند چهارگاه دستگاهی است بسیار قدیمی و اصیل که تحرك و پیشرفت را می
شود که چهارگاه فرنگی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، گام  یادآوري می. ه بنا شده استاست و در تمام نقاط ایران متداول است، روي این دستگا

 .ماژوري است که درجات دوم و ششم آن نیم کُرماتیک پایین آورده شده است
 .درست است 2گزینه  .189

مختلف از ایتالیا شروع شد و همچنان مورد  هاي مبدأ پیدایش اصطالحات گوناگون موسیقی براي تعیین چگونگی اجراي قطعات موسیقی در دوره
 .اند اصطالحات را به زبان مادري خود نوشته... فرانسه، آلمان و : اما در عین حال بعضی از آهنگسازان دیگر کشورها مانند. استفاده جهانیان است

 .درست است 4گزینه  .190
هارپ داراي امکاناتی تقریباً مانند . هاي دیاتونیک را تا سه نیم پرده تغییر دهند توانند نت  باشد که هر کدام می هارپ در عصر حاضر داراي هفت پدال می

 .کند یا در ارکستر نقش آفرینی می (solo)آمیزي صوتی بسیار زیبا به تنهایی  پیانو با رنگ
 .درست است 3گزینه  .191

هاي ساده نمودن فاصله ترکیبی این است که به  یکی از راه. عبارت است از فواصلی که بیش از یک اکتاو باشند (compound intervals)فواصل ترکیبی 
 .کند شود که نوع فاصله، در فواصل ترکیبی تغییر نمی یادآوري می. رسید) کمتر از اکتاو(دفعات عدد هفت را از آن فاصله کسر نمود، تا به فاصله ساده آن 

 .تدرست اس 4گزینه  .192
او . کشیش شد 1703در سال . زودي فرا گیرد این ساز را به  فرزند یکی از نوازندگان ویلن بود که توانست نوازندگی) 1678-1742(آنتونیو ویوالدي 

 .عنوان آهنگساز نیز بیش از دویست کنسرتو براي ویلن، همچنین دویست کنسرتو براي سازهاي دیگر تصنیف نمود به
 .درست است 3گزینه  .193

آکوردها روي هر کدام از درجات مختلف چگونگی و تأثیر متفاوتی دارند که در . شود از قرار گرفتن حداقل دو فاصله سوم بر روي هم آکورد ساخته می
 .تواند بسیار مؤثر باشد  جهت آهنگسازي می

 .درست است 4گزینه  .194
باخ » رمینور«توکاتا و فوگ . شود پیانو یا ارگ نوشته می: اي مانند کالویه یک کلمه ایتالیایی است که بیشتر براي مقدمه سازهاي (Toccata)توکاتا 

 .ترین کارهاي باخ براي ارگ است که بسیار مورد توجه رهبران ارکستر عصر حاضر قرار گرفته است یکی از عالی
 .درست است 1گزینه  .195

) دو –ال (تواند دو نت  است، بنابراین نمی» سل«زیر پنج خط حامل با کلید » سل«ترین سیم آن نت   اي است که معموالً بم کمانچه یکی از سازهاي آرشه
 .شناخت اینگونه موارد در آهنگسازي بسیار مفید و مؤثر است. را روي یک سیم اجرا کند

 .درست است 2گزینه  .196
) گیرد هایی غیر از باس قرار می آکورد در بخش پایه(صورت معکوس  آکوردها به. شود از قرار گرفتن حداقل دو فاصله سوم بر روي هم آکورد ساخته می

 .آکوردها و ترکیب صداها  را هارمونی گویند که در بخش آهنگسازي بسیار حائز اهمیت است. شوند نیز اجرا می
 .درست است 3گزینه  .197

تر از  ورت قراردادي یک اکتاو پایینص این ساز به. شود ایست که معموالً ده سیم دارد و به صورت جفتی کوك می عود در گروه سازهاي زهی زخمه
النهرین  ترین نمونه عود حدود دو هزار سال قبل از میالد در فرهنگ کهن بین الزم به یادآوري است که قدیمی. شود کند شنیده می هایی که اجرا می نت

 .سفالین ایران دیده شده استضمناً حدود هشت قرن قبل از میالد عود با دسته کوتاه اولین بار در تصاویر . وجود داشته است
 .درست است 4گزینه  .198

ویلن آلتو نیز از . شود تر شنیده می نوازد یک سوم کوچک پائین جزء سازهاي بادي چوبی و انتقالی ارکسترهاي مختلف است که هرچه می» کالرینت ال«
هاي طبیعی هستند و هارمونیک چهارم  ها داراي هارمونیک سیمهر کدام از این . باشد می) ال، ر، سل، دو(گروه سازهاي زهی است که داراي چهار سیم 

می بمل سوم کوچک باالتر را اجرا » ال«باشد و کالرینت  می» سل«بین سوم و چهارم با کلید » دو«نت ) نت دو زیر حامل با کلید دو خط سوم(سیم بم 
 .کند که با آن همصدا شود می

 .درست است 1گزینه  .199
» تیرس پیکاردي«از این روش استفاده کرد که بنام او یعنی  (Picardie)» پیکاردي«در شمال فرانسه آهنگسازي به نام در اواخر قرن پانزدهم و 

در آثار خود نیز از آن استفاده » باخ«شود که  یادآوري می. اند بعدها در تمام کشورهاي اروپایی و سپس در سراسر جهان از آن استفاده کرده. معروف شد
 ».رسد به پایان می» تیرس پیکاردي«با » باخ«هاي    تمام فوگ«توان گفت  طوري که می هب. نموده است

 .درست است 4گزینه  .200
در اپراي . بندي نیست گیرد و تابع میزان قرار می» آریا«آوازي است و غالباً پیش از ) کلمه(در حقیقت نوعی فن بیان   (Recitatif)»رسیتاتیف«

ترین  یکی از مهم. (شود در رسیتاتیف ساده، آواز بدون ارکستر فقط با چند آکورد کالوسن همراهی می. است» آریا«ایتالیایی رسیتاتیف رابط بین دو 
 ).ت که بیشتر داراي بیان دراماتیک استهاي اپراس بخش
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 .درست است 1  گزینه .201
 .آیدکند و از یک قسمت جوهر شوره مخلوط و با سه قسمت جوهر نمک به دست میتیزاب سلطانی، جوهري است که طال را در خود حل می

 .درست است 3  گزینه .202
افزودن درصد کمی بنتونیت به خاك . ترین مادة شناخته شده استالعاده نرم است و تقریباً نرمها تشکیل شده فوقخاك رسی که از فعالیت آتشفشان

 .کندها را نرم و قابل کار میهاي زبر، آنرس
 .درست است 2  گزینه .203

 .شود و در استان خراسان رواج داردکه از کرك بز و یا پشم شتر خود رنگ بافته می است پارچه ضخیم
 .تدرست اس 4  گزینه .204

 .گویندبرند تا به رنگ کرم نخودي درآید که اصطالحاً به آن شکري شدن میزمینه پارچه چاپ قلمکار را قبل از چاپ در محلول پوست انار و هلیله فرو می
 .درست است 3  گزینه .205

 .جواهرسازي کاربرد داردکاري و هاي مختلف از جمله قرمز نارنجی که در مرصعهاي تزئینی به رنگاوپال نوعی سنگ عقیق، از سنگ
 .درست است 1  گزینه .206

 .رفتزیرا در گذشته براي جلوگیري از خشک شدن کمان به کار می. گیرد، به روغن کمان معروف استروغنی که در نقاشی الکی مورد استفاده قرار می
 .درست است 2  گزینه .207

 .شدن مادة قلیایی استفاده میگري به عنواسازي و شیشهگیاهی که از خاکستر آن در گذشته در صابون
 .درست است 3  گزینه .208

 .گرددشود امروزه از روغن جال به جاي روغن کمان استفاده میتهیۀ روغن کمان به نسبت دو به سه از گیاه سندروس و روغن بزرك حاصل از گیاه کتان تهیه می
 .درست است 4  گزینه .209

 .شودنوعی خار است که در بعضی مناطق کویري به جاي کاه در کاهگل استفاده می )babble(ژاژ 
 .درست است 4  گزینه .210

 ساتیناژ عبارتند از عبور دادن مقوا از زیر نوردهاي پرس براق براي صاف کردن پشت کاغذ
 .درست است 2  گزینه .211

 .شودبري استفاده میاز این آهک در آهک. شودمی) آب دیده(هیدراته آهک شکفته آهکی است که در اثر پاشیدن آب بر روي آهک، شکفته یا 
 .درست است 1  گزینه .212

 .قالب چوبی چاپ قلمکار از جنس چوب گالبی و زالزالک است. شودهاي کرباس، نخی، چلوار و دبیت در چهار رنگ انجام میاین نوع چاپ بر روي پارچه
 .درست است 2  گزینه .213

 .تر است تا موجب تغییر رنگ آن شوداي از رنگ شفاف روي رنگ دیگري که روشنرار دادن الیهگلیزکاري عبارتند از ق
 .درست است 4  گزینه .214

3در اثر حرارت تا . منیزیم است –هاي ساختمانی است که ترکیبات آن سیلیکات مضاعف آلومینیم آهن ورمیکولیت از عایق  اش برابر اندازة اولیه
 .شود روي آب شناور استبسیار سبک است و بتنی که با آن تهیه می. شودمتورم می

 .درست است 4  گزینه .215
شد آمیزي استفاده میاست که از دورة غارنشینان براي رنگ) لیمونیت(یا زرد ) هماتیت(به رنگ قرمز ) اکسیدفرمیک(نوعی سنگ معدنی ) Ochra(اُخرا 

 .حیوانات و آب بودو حالل آن غالباً روغن 
 .درست است 3  گزینه .216
 .درست است 1  گزینه .217

 .اندپوست بز است که آن را دباغی کرده. تیماج چرمی است رنگین و خوشبو که در جلدسازي کاربرد دارد
 .درست است 1  گزینه .218

 .شودکاري مصرف میجوهر سرکه یا اسیداستیک، اسیدي مالیم است که در چاپ دستی براي پاك کردن لوح فلزي پس از کنده
 .درست است 2  گزینه .219

 .هاي طیف مرئی و تا حدودي به نور فرابنفش حساس استامولوسیون عکاسی که نسبت به همۀ رنگ). هاحساس به نور همۀ رنگ(پانکروماتیک 
 .درست است 3  گزینه .220

  .داشتفام است که در پیدایش شیوة عکاسی داکرئوتیپ نقش اساسی جیوه یا سیماب، فلز نقره

 خواص مواد
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