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  :شماره داوطلبي
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 صفحه   (مشترک) زبان و ادبیات فارسی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .درست است.......... به جزها  معنی مقابل همة واژه- 1
 رفتن، باال آمدن، بلند کردن بلندی  به: عروج( 1 
 کاغذ، نوشتة دراز  نامه، دفتر، لوله: طومار (2 
 گفتار نغز، مطلب نیکو، نکتة باریک: لطیفه (3 
 .ای از پارچة لطیف که همچون خانه دوزند بند، حجلة عروس، خیمه پشه: کِلّه( 4 

 هاست؟ معانی کدام واژه ،ترتیب ، به«صبحگاه، میراث، خشمگین، نو، اجازه»- 2
 فلق، ودیعه، مهیب، طرفه، سورت (2 شفق، ودیعه، گرزه، بدیع، فرصت( 1 
 افت، عتاب، نادر، رخصت پگاه، پس( 4 افکند، شرزه، غریبه، دستور بام، پس (3 

 معرّف کدام شاعر معاصر است؟ ،متن زیر- 3
گفته و شیوایی و روانی سخن سعدی، در  سرایان نامی ایران، که بیشتر به پیروی از سعدی، غزل از غزل 

 .در زمان حیاتش به چاپ رسیده است« سایة عمر»مجموعه اشعار وی به نام . هایش محسوس است سروده
 سایه. الف. هـ ( 4 امید. م( 3 رهی معیری (2 موسوی گرمارودی( 1 

ترتیب از آثار چه کسانی  ، به«سیرالملوکها،  اهلل، بدایع الوقایع، تئوری رنگ های من، سیرة رسول دانشگاه»- 4
 هستند؟

 الملک توسی آبادی، تاگور، خواجه نظام خویی، دولت اسالمی ندوشن، زریاب( 1 
 اسالمی ندوشن، ابواسحاق نیشابوری، محمود واصفی، تاگور، قابوس بن وشمگیر( 2 
 الدین سهرودی آبادی، گوته، شهاب طه حسین، قاضی ابرقو، دولت (3 
 الملک توسی نظام  ماکسیم گورکی، قاضی ابرقو، محمود واصفی، گوته، خواجه (4 

 ها، غلط امالیی وجود دارد؟ در کدام گروه کلمه- 5
 صلت، صفیر گلوله، حیله و غدر، طیب خوش جایزه و( الف 
 درر وآللی، رعشة سهمناک، حادثة سعب، جذر اعداد( ب 
 زدن ل، مکاس و چانهحالوت سخن، ثواب و مصلحت، سستی و اهما( ج 
 دها، ورطه و مهلکه صرّة دینار، بغ کرده و غمگین، خرد و( د 
 صرافت طبع، اخوّت و دوستی، ملجأ و مأوا، قلب و فؤاد( هـ  
 ب، ج، هـ( 4 ج، د، هـ (3 الف، ب، ج (2 ب، ج، د( 1 

 غلط امالیی وجود دارد؟ ،در کدام بیت- 6
 ه اعتکاف به سـر منزل رضــا داردک کسی به زیر فلک دست بر قضـا دارد( 1 
 ترسم آخر گذرد عمر من از اهمالش مژدة قتل مرا داد و به تعجیل گذشت (2 
 فضــــای تو ما و تصوّر لــب مستی زاهد به یاد کوثر و صوفی به فکر مـی (3 
 ای که بر تیـــغ محبّت سپر انداخته زده از عجز تو معلومم شـد ای دل غم( 4 

 در ابیات زیر، کدام است؟« ایهام، تلمیح، جناس، تشبیه، استعاره»های  آرایهترتیب - 7
 مست آنچنان شدم که نجستم مقام خویش دوش از نگاه ساقی شیرین کالم خویش( الف 
 نتوان گذشتن از سر عیش مـــدام خویش تکفیـــر شیخ شهر ساقی بیار می که ز( ب 
 همچو شتر به دست ندیــدم زمـام خویش نشیـن من تا جلوه کرد لیلـــی محمـل( ج 
 نگـرد بر غالم خویش ای که می چون خواجه کنـد به نـــاز گاهی نگه به جانب دل می( د 
  یک نامة مـــراد ندیـــدم به نـام خویش دیدم به چشم جان همه اوراق آسمــان( هـ 
 ج، ب، هـ ، الف، د( 4 ب، هـ ، ج، الف، د (3 ب، ج، هـ ، د، الف (2 ج، الف، د، هـ ، ب( 1 

 .کامالً درست است............ بیت  به جزهای مقابل همة ابیات  آرایه- 8
 (تضاد، ایهام)من از عدم به همین مژده آمــدم به وجود      که هم بمیرم و هــم زنـــده گــردم از بویش ( 1 
 (استعاره، تشبیه)تا نشکنی ز سنگ مالمت سبــوی خویش      رســـی به حلقـــة رندان پاکباز  کـــی می( 2 
 (تلمیح، تشبیه)پایان عشق  نوح را کشتی شکست از طعمة توفان عشق      کس نیامد بر کنار از بحــــر بی( 3 
نعرة منصورت از هر مو به سر خـواهد زدن       گر نهی پای طلب در حلقة مستان عشق )تلمیح، اسلوب معادله(( 4 
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 صفحه   (مشترک)زبان و ادبیات فارسی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های بیت زیر کدامند؟ آرایه- 9
 «ام صورت حال ناخوشان پیش طبیب گفته ام قصة درد اهل دل نزد حبیب کرده» 
 آرایی، ایهام تناسب، مجاز، استعاره واج (2 نغمة حروف، تشبیه، جناس، ایهام( 1 
 ایهام، مراعات نظیر، اسلوب معادله، جناس( 4 استعاره، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز( 3 

 ترتیب، معادل کدام گزینه است؟ به« استعداد، خزنده سروستان، دندانه، بی»های  اجزای ساختمان واژه- 11
 زار خوابگاه، خندان، ناسپاس، گندم (2 چی عاقالنه، ماندگار، مدحیّه، قهوه( 1 
 زردک، رونده، بانشاط، دوگانه( 4 م، جویازار، باغبان، نامنظّ الله (3 

 .شود یافت می.............. جملة  به جزانواع جمله،  ،زیر های در مصراع- 11
 عالم پرشور، دل را خانة زنبور ساخت( الف 
 بارد مالل بر یتیمان از در و دیوار می( ب 
 بالد به خود چندین حباب از حدیث پوچ می( ج 
 کند شیرین حیات تلخ را گیری می گوشه( د 

 جزئی گذرا به مفعول سه (2  سه جزئی گذرا به متمم( 1 
 چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند( 4  (ناگذر)دو جزئی  (3 

 شود؟ یافت می« از نظر ساختمان»هایی  چه نوع واژه ،در متن زیر- 12
مفردات او بسیار مشهور و زینت . پرداز است کار و تمثیل اندیش، نازک ساز، باریک صائب، شاعری مضمون» 

 «.رود شمار می وی یکی از پرکارترین شاعران عصر خویش به. زبان و زندگی مردم کوشا و ادیب است
 بمرکّ ـب، مشتق ساده، مرکّ (2 بمرکّ ـ ساده، مشتق، مشتق( 1 
 بساده، مشتق، مرکّ( 4 بمرکّ ـمشتق  ب،مشتق، مرکّ (3 

 شود؟ یافت می« بفعل مرکّ»در کدام بیت - 13
 که گشته است به عنقا هم آشیان انصاف  مـدار چشم از این کور باطنــان انصــــاف( 1 
 داشت دُر این بادپیـما در صدف آه اگر می بالد به خود چنـدین حباب از حدیث پوچ می( 2 
 این نُه صدف ز شوکـت دُرّ سمیـــن عشق کـه چون نـــار شق شود نزدیک گشته است( 3 
 کیست تا بر لب گذارد ساغر سرشار عشق ها را به دور انداخته است بوی این می آسمان( 4 

 ص شده، کدام است؟های مشخّ در بیت زیر نقش واژه- 14
 «راست دست دهد در مجاز؟ کهحقیقی  عشق شود بر خرد کشف، کجاصورت معنی » 
 نهاد، مسند، نهاد، مفعول (2  مم، نهاد، متمّنهاد، متمّ (1 
 مم، مفعول، متمّقید، متمّ( 4  مقید، مسند، نهاد، متمّ (3 

 متن زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟- 15
مردانی که عظمت این فرمان  اند چه عظیم. شود آن که آهنگ هجرت از خویش کرده است، با مرگ، آغاز می 

 «!بمیرید، پیش از آن که بمیرید»: اند که اند و آن را کار بسته شگفت را شنیده
 ز زندگــــانی انـــــدر شمــــاتت دشـــمن دلم ببردی جان هم ببـر که مرگ به اسـت( 1 
 غبار زندگیهرکه پیش از مرگ شست از خود  شمارد تیــــغ را موج آب زندگـــــانی می (2 
 وانگــه بـــرو که رستـــی از نیستی و هستی ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی( 3 
 در اوج ســدره کـــوش که فرخنــده طایری چون بوم بدخبر مفکن ســـایه بر خـــراب( 4 

 دارد؟ معنایی مفهوم بیت زیر با کدام بیت قرابت- 16
 «دریاب ضعیفان را در وقت توانایی ماند دائم گل این بستان شاداب نمی» 
 تر است از تو روزگار ای تو، چیره گر چیره کنی ایمن مشو ز فتنه چو خود فتنه می( 1 
 تو همین ماجـــرا رود شادی مکـن که بر ای دوست بر جنازه دشمن چـو بگذری( 2 
 روییکی تیز کن مغـــــز و بنمـــــای  اگر دستــه داری به دستــت مبـــوی( 3 
کــــار پیش از آن کـــــز تو نیاید هیـچ رســـد کاری بکـــن ای که دستت می( 4 
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 صفحه   (مشترک)زبان و ادبیات فارسی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ میاز کدام بیت دریافت « آخرین درس»مایة داستان  درون- 17
 الوطنم صبر ز حبّ دل و بی که چنین بی وطن دور مــرا دستـــم گیــــر تو فکندی ز( 1 
 هیچ دل نیست که در دیده ندارد وطنی ای هــا ز ره دیــده وطن ساختـه تا بـــه دل (2 
 که او در زلف آن دلبـــر وطــن ساخت آزمــــــایی دست شستــــــم مــن از دل (3 
 نتوان مُرد به سختی که من اینجـا زادم سعدیا حبّ وطن گرچه حدیثی است صحیح( 4 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟- 18
 چو نیکی کنی بهتر آید بســی بدی گرچه کردن توان با کسـی( 1 
 دار نکویی کن و از بدی شـــرم کـــار   نکویی به هرجا چو آید به( 2 
 صد راست نیکو نگردد ز بـن  به سخند ز یک کژهر آهو که خیز( 3 
 بــــر  که آید یکی روز نیکی به به گیتی جز از دست نیکی مبـر( 4 

 شود؟ از کدام بیت دریافت می« کُلّ شیء یرجعُ إلی اصلِهِ»مفهوم - 19
 یار نه مرد سفــــرم دل و بی که من بی دانم یار و یقیــن می دل و بی روم بی می( 1 
 یقین که باز رود هرکسی سوی جـــوهر ان که آمد از خاک بـاز رفت به خاکچن( 2 
 این ندا کند که بیا و آن ندا دهد که مرو در میانة دو صنــم ایستاده و دو دلــــم( 3 
 فرستمــــت ز اینجا به آشیان وفـــا می حیف است طایری چو تو در خاکدان غم( 4 

 دارد؟ ت معنایی بیشتریمناسبعبارات زیر با کدام بیت - 21
 شده ا شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّدزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود؛ ام این بوسهل مردی امام» 

 «.و با آن شرارت دلسوزی نداشت و اگر کرد دید و چشید -والتبدیل لِخلق اهلل  –
 همه شـــرمـــرا بـــاری ز دل باشد  ها مردمـــان را خیــــــر باشد  دل ز (1 
 برساندی به سوی گنبد افالک شــرار آتشی دارد در دل که همه روز از آن (2 
 کجاست بابک و کو اردشیر و کو قیصر ادکجاست شوکت قارون و شدّت شدّ( 3 
 دار چو تخم افکنی بر همــان چشـــم رطب ناورد چوب خــــر زهـــره بار( 4 
 

 (غیر علوم انسانی)زبان و ادبیات فارسی 
 

 معنی چند واژه درست است؟- 21
 .( که زیر جامة دیگر پوشند ای جامه: ردا( )دوری: فرقت( )ریسمان: زُنّار( )پراکنده شدن روشنایی: هعشعش) 
 (شهد و شیرینی: نوش( )مزه بوتة گیاهی به غایت بی: رز( )شکوه: فرّهی( )نزدیکی: قربت( )کراهت: رغم) 
 (سیلی: لت) 
 هشت( 4 تهف (3 شش (2 پنج (1 

 ترتیب از آثار چه کسانی هستند؟ ، به«سه پرسش، لیرشاه، ماه نو و مرغان آواره، ژیل بالس»- 22
 تولستوی، تاگور، شکسپیر، فرانتس فانون (2 شکسپیر، تولستوی، پاشایی، آلن رنه لوساژ( 1 
 آلن رنه لوساژتولستوی، شکسپیر، تاگور، ( 4 جان اشتاین بک، تاگور، پاشایی، آلن رنه لوساژ (3 

 ها، غلط امالیی وجود دارد؟ در کدام گروه کلمه- 23
 ضاللت و گمراهی، هرس کردن درختان، طاقِ بنا، دنائت و رزالت( الف 
 انزجار و نفرت، تقاس و تاوان، ازدحام جمعیّت، لحن مشمئزکننده( ب 
 خوازه و طاق نصرت، حظّ و بهره، توجیح و تفسیر، ائتالف احزاب( ج 
 ئل و گدا، مؤاخذه و بازخواست، رؤیت هالل ماه، سوء پیشینهسا( د 
 المؤمنین، اجرت و دستمزد، اخذ رأی درنگ و تأنّی، مرآت( هـ 
 ب، د، هـ( 4 الف، ب، ج (3 ب، ج، د (2 الف، ج، هـ( 1 

 های بیت زیر کدامند؟ آرایه- 24
 «بیخود از بادة جام و می مینای توأم من خراب نگه نرگس شهالی توأم» 
 تشبیه، ایهام تناسب، اسلوب معادله (2  آرایی استعاره، ایهام، واج( 1 
 مراعات نظیر، اسلوب معادله، استعاره( 4 آرایی، حسن تعلیل ایهام، واج (3 
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 صفحه   (غیر علوم انسانی)زبان و ادبیات فارسی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟- 25
 «تر است اش خوش آهنگ این ساز شکسته  نوای ما را ای عشق بشکن دل بی» 
 ــاه نزولکه ساخت در دل تنگم قـــرارگ تر ز دل من غم تو جـای نداشت خراب( 1 
 کز هر طرف شکسته دلی مبتـالی توست ام اسیـــر تنها نه من به قید تو درمانده (2 
 دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است تر از من میان مرغان نیست شکسته بال (3 
 که با شکستگی ارزد به صـد هـزار درست ای و این دل شکسته بخــر بکن معامله( 4 
 

 (علوم انسانی)زبان و ادبیات فارسی 
 

 معنی چند واژه درست است؟- 21
 (غم و اندوه: حنین) ( روزگار: اوان( )دورتر: اقصا( )ها بهشت: جِنان( ) استقبال: پذیره( )به شدّت: بغتتاً( )آرزو: بو) 
 (هلو: خُلو( )کم عقل: خردمایه( )چی درشکه: سورچی)  
 هفت( 4  شش (3 پنج (2 چهار (1 

 کدام شاعر معاصر است؟متن زیر معرّف - 22
اند،  سرای انقالب اسالمی است که با زبانی گرم و گیرا، وقایع و حوادثی را که طلیعه انقالب از شاعران غزل» 

 پس از شنیدن خبر تیرباران شدن چند انقالبی مسلمان، در زندان، به یاد آن یاران. وصف و ضبط کرده است
 «.سراید ، غزلی زیبا میشهید

 غالمرضا قدسی( 4 زکریّا اخالقی (3 سیّدحسن حسینی (2 کاشانیمشفق ( 1 
 غلط امالیی وجود دارد؟ ،در کدام بیت- 23

 سموم صاعقه سوز آه پر شرار من است فشـان چشم رودبار من است  سحاب سیل( 1 
 وی طـــرّة شب از دم لطف تو مطــرّا ای غــــرّه ماه از اثـــر صنع تو غـــــرّا( 2 
 به خسی چون تو گرفتـــار نساخــت ـر گویم که مــــرا خــــار نساخـتشکـ( 3 
 صیت وی از مصـر به کنعـــان رسید یوسف کنعــان چو به مصــــر آرمیـــد( 4 

 های بیت زیر کدامند؟ آرایه- 24
 «ام نشین، آتش دل فرو نشان خیز و به دیده  دهد نشان آب زندگی لعل تو می ای که ز» 
 تشبیه، مراعات نظیر، جناس، ایهام (2 استعاره، تلمیح، تشبیه، تضاد( 1 
 تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب( 4 استعاره، تلمیح، مراعات نظیر، ایهام (3 

 متن زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟- 25
کار  ن چیزی نخوردم که بهدر نظر ایشا»: گفت «ای پدر، باری به دعوت سلطان در طعام نخوردی؟»: پسر گفت 

 «.نماز راهم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید»: گفت« .آید
 نیــــرزد بر او دل چـــه داری به درد جهـــانـــی کجا شربـــــت آب ســـــرد( 1 
 گویی که همه سخره و شاکارکنی راست نکنی طاعت و آنگه که کنی سست و ضعیف( 2 
 کو سوی خرد علّت روز است و شب تار ــی روز و شب آیــدو ز طاعت خورشید هم( 3 
 ترک گفتار در این بزم، سر کـردار است طاعتی نیست که در پردة خاموشــی نیست( 4 
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 صفحه  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :﴾أنزله اّلذي یعرف السّر في الّسماوات و األرض ﴿ -26
 !فرو فرستاد آن را کسی که بر راز آسمانها و زمین آگاه است (1 
 !داندکرد آن را کسی که اسرار زمین و آسمان را می لناز( 2 
 !فرو فرستاد آن را آنکه بر سرّ آسمان و زمین عالم است (3 
 !شناسدرا آنکه راز را در آسمانها و زمین مینازل کرد آن  (4 

 :« ما نّزل اهلل علی رسوله من القرآن هو شفاء لنا  » -27
 !خدا بر رسول خود از قرآن نازل نکرد مگر اینکه آن شفاء ما باشد (1 
 !ستا آنچه خدا بر رسولش از قرآن نازل کرده است برای ما شفا (2 
 !چیزی نازل ننموده که برای ما شفا نباشدخدا بر پیامبر خویش از قرآن  (3 
 !پیامبر خود از قرآن نازل کرده است برای ما درمان است بر آنچه خدایمان (4 

 :« !في سجر التّنور كالّرجل لمساعدت كأنا أقدر من ذل » -28
 !من در روشن کردن تنور و کمک به تو از آن مرد قادرترم (1 
 !به تو در روشن کردن تنور تواناترممن از آن مرد برای کمک کردن  (2 
 !توانم بهتر از آن مرد در روشن کردن تنور به تو کمک کنممن می (3 
 !ام بیشتر از آن مرد است تا در روشن کردن تنور کمکت کنممن توانایی (4 

 :« !یا ولدي؛ ِاغتنم طراوة الّسالمة و بهجة الّشباب و ال تنس حالوتهما » -29
 !فرزندم؛ تازگی تندرستی و طراوت جوانی را قدر بدان و طعم شیرین آنها را از یاد مبر (1 
 !دار و طعم شیرین آن را فراموش مکنای پسرم؛ شادی سالمت و تازگی جوان بودن را مغتنم (2 
 !شادابی سالمتی و شعف جوانی را غنیمت بشمار و شیرینی آنها را فراموش مکن ؛ای فرزندم (3 
 !باش و طعم آن را که شیرین است از یاد مبر پسرم؛ قدردانِ شادابی سالم بودن و شادی جوان بودنت (4 

 : الخطأعّین   -31
 دانی،آورد، آیا ارزش سخن خود را میای آنکه سخن را نیکو می:،كیا من ُیحسن الکالم، أتعرف قیمة کالم (1 

 داند پُر اجرترین عبادتها آنست که مخفی باشد، ای کسیکه می: أخفاها، ا  ا من یعلم أّن أعظم العبادات أجر ی (2 

 کنی کامل کن،پس نفس را به زینت سخنی که بدان عمل می: بزینة کالم تعمل به، كفأکمل نفس (3 
 !پنهان کردن آنها بر دیگران کامل گردان ةعباداتت را بوسیلو !: بإخفائها علی اآلخرین كو أتمم عبادات (4 

 :للمفهوم المناسبعّین  .﴾کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اهلل ﴿ -31
 !دشمن به مالطفت دوست نگردد (2 !دشمن ار چه یکی، هزار بود (1 
 !دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست (4 !دشمن نتوان، حقیر و بیچاره شمرد (3 
 
 

 

  (33-62)یب عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعر 
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 صفحه  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«!دهدی، باران مکان آن را به تو نشان میای است که اگر محل کاشت آن را فراموش کنکارهای خوب مانند دانه» -32
 :عّین الصحیح

 !المطر محّله كاألعمال الحسنة کحّبة إن نسیت مکان بذرها، أرا (1 
 !األعمال الحسنة کالحّبة إن تنَس محّل بذرها، ُیري المطر محّلها (2 
 !محّله كأعمال الخیر کحّبة إذا تنسی مکان بذره، رأی المطر ل (3 
 ! أعمال الخیر کالحّبة إذا نسیت محّل بذره، سَیری المطر محّلها (4 

 :« !فرزندان خود، دوست باشند قبل از این که پدر و مادرشان باشند رایبر والدین است که ب» -33
والدهما قبل أن یکونا والدین لهم (1   !علی الوالدین أن یکونا صدیقین ألأ
 !الدهما قبل أن یکونوا والدیهمعلی الوالدین أن یکون صدیقان مع أو  (2 
 ! وجب علی الوالدین أن یکونا صدیقین ألوالدهما قبل أن یکون أبیهم و ُاّمهم (3 
 !واجب علی الوالدین أّنهما یکونان صدیقان مع أوالدهما قبل أن یکونا ُاباهم و أّمهم (4 

 
: افقالو ! إذا دعوت شجرة تأتیني: قال .الّناس بکرامة فطالبه الصّالحینِاّدعی رجل أّنه من األولیاء ( الف     

ما أبعد الغرور عن : عندئذ خاطب الّناس! من مکانها كها لم تتحرّ نّ ولکنادی الّشجرة ف! الّشجرة كُادع تل
 !فسار نحو الّشجرة... م أناقدّ الّشجرة أتم فإذا لم تتقدّ ! حیاة األولیاء

هّیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لکّل واحد  ا  و له عشرة أوالد، یوم رجل آخر عاقل كهنا( ب      
أنتم : فقال لهم .، فقدر أن یکسرها  واحد ا  دفع لکّل منهم قلم ثمّ  ،فلم یقدروا ،و طلب منه أن یکسرها منهم

 !علیکم یتغلّبالیقدر أحد أن  ِاّتحدتممثل هذه األقالم إن 
 :الشجرة؟ كماذا فعل الرجل األّول عندما لم تتحرّ  -34

 !قال إّنها متکّبرة و مغرورة (2  !تقّدم نحوها هو بنفسه (1 
 !دعا الّشجرة إلیه مّرة ُاخری (4 !كرّ في مکانه و لم یتح ا  بقی ثابت (3 

 :عّین الصحیح عن الحکایة ااُلولی -35
 !أجابت الشجرة دعوة الرجل و تحّرکت نحوه (2 !سارت الشجرة نحو الرجل عندما ُدعیت (1 
 !كتوّقف الّرجل في مکانه و لم یتحرّ  ا  أخیر  (4 !وعد الرجل الّناس بإحضار الّشجرة عنده (3 

 ...!ولن یتسّلطوا إن کّنا ... یتسّلط األعداء علینا إن کّنا  :عّین الصحیح للفراغین  -36
 متفّرقین / مختلفین (4 مّتحدین/ متسّلطین (3 متّفقین/ متفرقین (2 متّفقین/ مّتحدین (1 

 :عّین العبارة التي تناسب مفهوم النّص الثاني  -37
 !المرء المنفرد ال مغیث له في الحیاة (2 !من اأّدعی أّنه عالم فهو جاهل (1 
 !ودیعة یترکها اإلنسان لورثته إالّ ما المال  (4 !كّ ألخیه یقع فیها بالش ا  من حفر بئر  (3 

 ّالنّص  یناسببما ( 36 -33)ة، ثم أجب عن األسئلة ِاقرأ النّص التالي بدق: 
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 صفحه  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (39 و 33)في التشکیل  الخطأعّین 
 :«! الّشجرة كادع تل: إذا دعوت شجرة تأتیني، فقالواطالبه الّناس بکرامة، قال »  -38

 الشََّجرةَ  ـ َتأتيْ  ـَشَجرة   (2  ُاْدُع  ـَشجرٌة  ـالنَّاُس  (1 
 َدَعوتُ  ـَکرامٍة  ـَطاَلَب  (4  كَ تألْ  ـَدَعوُت  ـبَکرامٍة  (3 

 :« !هّیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لکّل واحد منهم ا  له عشرة أوالد، یوم » -39
 لأُکل   ـَمجموَعَة  ـأقالٍم  (2  َدَفعَ  ـأوالٍد  ـَعشرُة  (1 
ٍد  ـاألقالمأ  ـَدَفَع  (3   األقالمأ  ـَمجُموَعُة  ـَهیََّأ  (4  َواحأ
 (36 -34)عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي 
 :« طالب » -41

 « الناس»فعل و فاعله / مبني ـمبني للمعلوم  – د  متع ـمعتل و أجوف  ـللغائب  (1 
 «  الّناس»فاعله / مبني للمعلوم ـصحیح  ـ (من باب مفاعلة)مزید ثالثي بزیادة حرفین  (2 
 و الجملة فعلیة« الّناس»فعل و فاعله / متعد   ـ( من باب مفاعلة)مزید ثالثي  ـللغائب  ـماٍض  (3 
 الجملة فعلّیة و المستتر« هو»فاعله ضمیر / الفتح مبني علی ـمبني للمعلوم  ـمتعد   ـصحیح  ـاٍض م (4 

 :« یتغّلب » -41
 « أن»فعل منصوب بحرف / معرب ـالزم  ـ( من باب تفعیل)مزید ثالثي بحرف واحد  ـللغائب  (1 
 المستتر« هو»فعل و فاعله ضمیر / معرب ـمبني للمعلوم  ـالزم  ـ( إعالله بالحذف)معتل و أجوف  (2 
 المستتر« هو»فعل و فاعله ضمیر / مبني للمجهول ـصحیح  ـ( من باب تفّعل)مزید ثالثي  ـمضارع  (3 
 و فاعله ضمیر مستتر« أن»فعل منصوب بحرف / مزید ثالثي بزیادة حرفین ـللغائب  ـفعل مضارع  (4 

 :« الّصالحین » -42
 صفة و مجرور بالکسرة بالتبعیة للموصوف / منصرف ـصحیح اآلخر  ـمعرب  ـمعّرف بأل  (1 
 «األولیاء»نعت و مجرور بالیاء بالتبعیة لمنعوته / معّرف بأل ـ( اسم فاعل)مشتق  ـجمع سالم للمذّکر  (2 
 «جلر »صفة و مجرور بالتبعیة للموصوف / صحیح اآلخر ـمعرب  ـمعّرف بأل  ـجمع سالم للمذّکر  ـاسم  (3 
 «األولیاء»نعت و مجرور بالکسرة بالتبعیة للمنعوت / معرب ـ( صالح: مصدره)مشتق و اسم فاعل  ـاسم  (4 
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 صفحه  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 (:في األفعال المعتّلة) الخطأعّین  -43
 !دعوت ااُلمُّ صدیقي إلی بیتنا یوم الجمعة (1 
 ! قأفوا عند العبور من الّشارع لحظة یا أوالدي (2 
 ! إّنه سیعیش في قریة صغیرة قرب مدینة طهران (3 
 !نحن ندعو رّبنا أن یهدینا إلی الصراط المستقیم دائما   (4 

 (:المبني للمجهولعن ) الخطأعّین   -44
  !عندما ُیعظَّم ذاالعلم ُیرَفع العلم و األخالق (1 
 !ُخلأقُت حّتی أهتدي إلی الّصراط المستقیم (2 
 !ا  ن عند الّشدائد و ال َینصرون أحدمأن الّناس َمن ُینَصرو  (3 
، إن کان االبتعاد واقعیّ ُتغَفر الّذنوب بعد االبتعاد عنها ب (4   !ا  ال شک 

 (:«ال»عن عمل ) الخطأعّین  -45
 !كالخیر ألصدقائ ال تطلْب إالّ  (2 !، یا رب  كال حزَن في جوار  (1 
 ! الصغیرة ما ال طاقٌة لها كال ُتحم ْل ُاخت (4 !الّتکاسل إالّ  كال دلیَل لفشل (3 

 :اًصوبمنعّین الّنعت   -46
 !ال یمکن أن یقتل الصّیاد الّظبي الجمیل عندما أحّب الجمال (1 
 !الصّیاد یسافر إلی مناطَق مختلفة لصید الحیوانات الّنادرة (2 
 !الّظبي حیوان عاشق یحّب الجمال فکیف یمکن أن نقتله (3 
 !تصبح الّسماء جمیلة عند غروب الّشمس بأشّعتها الذهبّیة (4 

 :عّین العبارة التي فیها ما یدّل علی زمان وقوع الفعل و مکانه -47
 !إذا جاء نور الیقین تزول ظلمة الّریب (2 !الّنصر للحقّ أینما أذهب أجد  (1 
 !عندما تجيء عندنا تمتلئ قلوبنا باالطمئنان (4 !فقط كالیوم دّقات قلبي تذُکر اسم (3 

 :عّین ما فیه تأکید علی وقوع الفعل -48
 !من ُیبعد قلبه عن الحقد، َیبق إیمانه بقاء  دون زوالٍ  (1 
 ! من اآلخرین ا  ي فکرا  یضّیُع حقّ أن الیکون فکر عل مني  (2 
 !في کّل مکاٍن و في کّل زماٍن أنت تتبّسم في وجهنا تبّسما   (3 
 !ا  و إّنما هو یعمل بما یقول دائم إّنما هو یدعونا إلی الّتفکر جمیعا   (4 

 :فیه الحال لیسعّین ما  -49
 !ا  الخطر و أسرع إلی الّناس صائحعن اأبتعد  (2 !ا  ارس یقطع طریقه في الّصحراء مسرعکان الف (1 
 !و هو یأخذ بزمام فرسه ا  عاد الفارس إلی بیته تعب (4 !بما فعلت لئالّ یتعّجب الّناس ا  ال ُاخبر أحد (3 

  (04 ـ 33)لجواب عن األسئلة التالیة لعّین المناسب 
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 صفحه  (غیر علوم انسانی)زبان عربی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ا  مرفوع لیسعّین المستثنی  -51
 !کّل من یتفّکر ال یخاطب القرآن إالّ  (1 
 !من یتکاسل عند الفرصةإاّل ما شعر بالّندم  (2 
 ! كُاختإاّل لم ُیشَف من هذا المرض الّصعب  (3 
ي في تصلیح ورقة االمتحان  (4   !هذا الخطأإاّل ال تحزن، ما ُنسأ
 

  (علوم انسانی)زبان عربی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :﴾...كأ راغب أنت عن آلهتي یا إبراهیم؟ لئن لم َتنته ألرجمنّ ... ﴿ -26

 !کنم گزینی، ای ابراهیم؟ چنانچه به این مسأله پایان ندهی قطعاً تو را سنگباران می آیا تو از آلهة من دوری می (1 

 !موضوع فکر نکنی تو را سنگباران خواهم کردگیری یا ابراهیم؟ چنانچه به انتهای  آیا بر آلهة من ایراد می (2 

 !ت نکشی تو را سنگسار خواهم کردجوئی؟ اگر دس یا ابراهیم؛ آیا تو هستی که از خدایان من بیزاری می (3 

 !کنم ای ابراهیم؛ آیا تو از خدایان من رویگردان هستی؟ اگر پایان ندهی حتماً تو را سنگسار می (4 

 :«!یستحیي من اهلل في أّي مکان و هو یرید أن ُیرضي رّبهالمؤمن هو اّلذي »  -27
 !اش، خشنودی خداوند در هر مکانی است قطعاً مؤمن شخصی است که از پروردگار خود شرم دارد و خواسته (1 

 !خواهد پروردگارش را راضی کند کند و او می مؤمن همان کسی است که از خداوند در هر مکانی شرم می (2 

 !خواهد کند خشنودی پروردگارش را در هر مکانی می که در هر مکان از خداوند شرم و حیا میمؤمنی  (3 

 !انسان مؤمن کسی است که در همه جا شرم از خدا دارد و رضایت پروردگار، خواستة اوست (4 

 :«!ك، فکأّن اهلل قد حّقق هذا التمّني لا  ا تمّنیَت لآلخرین خیر إذ»  -28
 !برای دیگران باشد، مثل اینست که خداوند آرزوی تو را برآورده کرده اگر آرزوی خیر تو (1 

 !هرگاه برای دیگران آرزوی خیرکنی، گویی اهلل این آرزو را برای تو برآورده ساخته است (2 

 !چنانچه برای غیر خود آرزوی نیکی کنی، چون اینست که اهلل آرزوئی را برای تو محقّق ساخته (3 

 !نیکی برای دیگری بنمایی، آنچنان است که خداوند آرزو را برای تو محقق کرده استوقت آرزوی  هر (4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (33 ـ 62)ب عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعری 
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 صفحه  (علوم انسانی)زبان عربی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :«!الحیاة الکریمة ليیجب علّي أن أکون شاکرة للجهد الذي یبذله والداي في توفیر »  -29
 !آورند شکرگزار باشم من باید در برابر کوششی که پدر و مادرها در راه ایجاد زندگی شرافتمندانه برای ما بعمل می (1 

 آورند  من باید در مقابل تالشی که پدر و مادرم برای فراهم ساختن یک زندگی کریمانه برایم بعمل می (2 

 !سپاسگزار باشم     

 ن الزم است که سپاسگزار تالشی باشم که والدینم برای فراهم ساختن زندگی شرافتمندانه برای من بر م (3 

 !آورند بعمل می     

 بر من واجب است که شکرگزار کوششهایی باشم که والدینم در راه فراهم ساختن یک زندگی کریمانه برای  (4 

 !آورند من بعمل می     

 :الخطأعّین  -31
 آموزان خود توزیع کرده بود، معلّم اوراق امتحان را بین دانش: کان المعّلم قد وّزع أوراق االمتحان بین تالمیذه، (1 

 کاری خود حین امتحان  مثل اینکه آنها از نتیجة کم: کأّنه رّوعهم من نتیجة قّلة عملهم أثناء االمتحان، (2 

 ترسیده بودند،    

 آموزان باید قبل از امتحان و پایان  دانش: علی الّتالمیذ أن یحاولوا قبل االمتحان و نهایة الّسنة الدرسّیة (3 

 سال تحصیلی تالش کنند،     

 !ای عالی را بخاطر تالش زیاد خود بدست آورند تا نمره!: حّتی یحصلوا علی درجة عالیة بسبب محاولتهم الکثیرة (4 

 :عّین الصحیح في المفهوم. «!اء و األعداء            کالّنسر فوق القّمة الّشّماءسأعیش رغم الدّ »  -31
 !إّن الداء و األعداء یجب أن الیمنعانا عن الّسرور في الحیاة (1 
 !ا  سمح للمصاعب أن تتسّرب إلینا أبدیجب علینا أن ال ن (2 
 !تتمّتع بها مادمت فیها ا  فرح كیا إنسان عش في حیات (3 
 !من یکن ذا هّمة عالیة و نفس أبّیة فالتؤّثر فیه المصاعب (4 

 :«!انسان مالک اعمال خود است، پس نباید سخنش از عملش دور باشد»  -32
 !عن عمله ا  أعماله، فال یکن کالمه بعید كإّن اإلنسان مال (1 
 !اإلنسان أعماله بنفسه، فالیکون کالمه أبعد من أعماله كیمل (2 
 !عمله بنفسه، فیجب علیه أن الیبعد کالمه عن عمله كیملاإلنسان  (3 
 !األعمال هو اإلنسان، و یجب أن الیکون کالمه أبعد من أعماله كمال (4 

 :«!همکالسیم سرماخورده بود لذا از دست دادن به او خودداری کردم » -33
 !کان زمیلي قد ابتلي بالّزکام فامتنعت عن مصافحته (1 
 !بالّزکام فلهذا ابتعدت عن المصافحة معهنّ  زمیالتي ابتلین (2 
 !إّن زمیلتي ُابتلیت بالّزکام فبهذا الّسبب منعت من أن ُاصافحها (3 
 !إّن زمالئي کانوا قد ُابتلوا بالّزکام فلذا أبعدت نفسي عن مصافحتهم (4 
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 صفحه  (علوم انسانی)زبان عربی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
: افقالو ! إذا دعوت شجرة تأتیني: قال .الّناس بکرامة فطالبه الصّالحینِاّدعی رجل أّنه من األولیاء ( الف     

ما أبعد الغرور عن : عندئذ خاطب الّناس! من مکانها كها لم تتحرّ نّ ولکنادی الّشجرة ف! الّشجرة كُادع تل
 !فسار نحو الّشجرة... م أناقدّ الّشجرة أتم فإذا لم تتقدّ ! حیاة األولیاء

و له عشرة أوالد، یوما  هّیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لکّل واحد  رجل آخر عاقل كهنا( ب      
أنتم : فقال لهم .، فقدر أن یکسرها  واحد ا  دفع لکّل منهم قلم ثمّ  ،فلم یقدروا ،و طلب منه أن یکسرها منهم

 !علیکم یتغلّبالیقدر أحد أن  ِاّتحدتممثل هذه األقالم إن 
 

 :الشجرة؟ كماذا فعل الرجل األّول عندما لم تتحرّ  -34
 !قال إّنها متکّبرة و مغرورة (2  !تقّدم نحوها هو بنفسه (1 
 !دعا الّشجرة إلیه مّرة ُاخری (4 !كبقی ثابتا  في مکانه و لم یتحرّ  (3 

 :عّین الصحیح عن الحکایة ااُلولی -35
 !أجابت الشجرة دعوة الرجل و تحّرکت نحوه (2 !سارت الشجرة نحو الرجل عندما ُدعیت (1 
 !كأخیرا  توّقف الّرجل في مکانه و لم یتحرّ  (4 !وعد الرجل الّناس بإحضار الّشجرة عنده (3 

 ...!ولن یتسّلطوا إن کّنا ... یتسّلط األعداء علینا إن کّنا  :عّین الصحیح للفراغین  -36
 متفّرقین / مختلفین (4 مّتحدین/ متسّلطین (3 متّفقین/ متفرقین (2 متّفقین/ مّتحدین (1 

 :عّین العبارة التي تناسب مفهوم النّص الثاني  -37
 !المرء المنفرد ال مغیث له في الحیاة (2 !من اأّدعی أّنه عالم فهو جاهل (1 
 !إاّل ودیعة یترکها اإلنسان لورثتهما المال  (4 !كّ من حفر بئرا  ألخیه یقع فیها بالش (3 
 (39 و33)في التشکیل  الخطأعّین 

 :«! الّشجرة كادع تل: طالبه الّناس بکرامة، قال إذا دعوت شجرة تأتیني، فقالوا»  -38
 الشََّجرةَ  ـ َتأتيْ  ـَشَجرة   (2  ُاْدُع  ـَشجرٌة  ـالنَّاُس  (1 
 َدَعوتُ  ـَکرامٍة  ـَطاَلَب  (4  كَ تألْ  ـَدَعوُت  ـبَکرامٍة  (3 

 :« !له عشرة أوالد، یوما  هّیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لکّل واحد منهم » -39
 لأُکل   ـَمجموَعَة  ـأقالٍم  (2  َدَفعَ  ـأوالٍد  ـَعشرُة  (1 
ٍد  ـاألقالمأ  ـَدَفَع  (3   األقالمأ  ـَمجُموَعُة  ـَهیََّأ  (4  َواحأ
 
 
 

 ّالنّص  یناسب بما( 36 ـ 33)ة، ثم أجب عن األسئلة ِاقرأ النّص التالي بدق: 
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 صفحه  (علوم انسانی)زبان عربی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (36 -34)عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي 
 :« طالب » -41

 « الناس»فعل و فاعله / مبني ـمبني للمعلوم  ـمتعد   ـمعتل و أجوف  ـللغائب  (1 
 «  الّناس»فاعله / مبني للمعلوم ـصحیح  ـ (من باب مفاعلة)مزید ثالثي بزیادة حرفین  (2 
 و الجملة فعلیة« الّناس»فعل و فاعله / متعد   ـ( من باب مفاعلة)مزید ثالثي  ـللغائب  ـماٍض  (3 
 الجملة فعلّیة و المستتر« هو»فاعله ضمیر / الفتح مبني علی ـمبني للمعلوم  ـمتعد   ـصحیح  ـماٍض  (4 

 :« یتغّلب » -41
 « أن»فعل منصوب بحرف / معرب ـالزم  ـ( من باب تفعیل)مزید ثالثي بحرف واحد  ـللغائب  (1 
 المستتر« هو»فعل و فاعله ضمیر / معرب ـمبني للمعلوم  ـالزم  ـ( إعالله بالحذف)معتل و أجوف  (2 
 المستتر« هو»فعل و فاعله ضمیر / مبني للمجهول ـصحیح  ـ( من باب تفّعل)مزید ثالثي  ـمضارع  (3 
 ه ضمیر مستترو فاعل« أن»فعل منصوب بحرف / مزید ثالثي بزیادة حرفین ـللغائب  ـفعل مضارع  (4 

 :« الّصالحین » -42
 صفة و مجرور بالکسرة بالتبعیة للموصوف / منصرف ـصحیح اآلخر  ـمعرب  ـمعّرف بأل  (1 
 «األولیاء»نعت و مجرور بالیاء بالتبعیة لمنعوته / معّرف بأل ـ( اسم فاعل)مشتق  ـجمع سالم للمذّکر  (2 
 «رجل»صفة و مجرور بالتبعیة للموصوف / صحیح اآلخر ـمعرب  ـمعّرف بأل  ـجمع سالم للمذّکر  ـاسم  (3 
 «األولیاء»نعت و مجرور بالکسرة بالتبعیة للمنعوت / معرب ـ( صالح: مصدره)مشتق و اسم فاعل  ـاسم  (4 

 
  
 

 (:في عالمات اإلعراب)عّین الصحیح  -43
 !ینبض الوالدان قلبهما بحّب ولدیهما طول الحیاة (1 
 !کان حذائینه قدیمین و اشتراهما له جّده قبل زمن (2 
 !کان في إحدی المدارَس الکبیرة معّلم شهیر یدّرس فیها (3 
 !کبیرة من المنتجات إلی الخارج ا  یصّدر بلد إیراَن مقادیر  (4 

 :محذوفاًعّین حرف العّلة  -44
 !أّیها الطاّلب؛ علیکم أن تنهوا عن المنکر و تأمروا بالمعروف (1 
 !القیام بالعمل الّصالح كفعلی كأذا أنت ترجو لقاء رب   (2 
 !خشیت من اهلل تعالی و طلبت منه أن یعفو عّني (3 
 !اأمشین إلی البستان لتتمّتعن من جّوه الّلطیف (4 
 
 

  (04 ـ 33)لجواب عن األسئلة التالیة لعّین المناسب 
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 صفحه  (علوم انسانی)زبان عربی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...هؤالء ااُلّمهات :الصحیح في نفس المعنیعّین . «!هؤالء ااُلّمهات لم یفّرطن في أعمال البیت حّتی اآلن»  -45
 ...ما فّرطن  (4 ...لیفّرطن  (3 ...ال یفّرطن  (2 ...إن فّرطن  (1 

 :ا  نعت لیسعّین العدد  -46
 !و هما اثنتان غیرتان طارتا علی الوردة الحمراءهاتان الفراشتان الص (1 
 !الثوب الواحد من بین الثیاب اّلتي رأیتها ألّنه من الّسندس كُاحّب ذل (2 
 !طبیب واحد عالج هذا المریض كمن بین األطّباء الحاذقین، هنا (3 
 !ُانظر إلی الّطفلین االثنین یذهبان إلی المدرسة تحت مَظّلة واحدة (4 

 :بعد الشرط لم یُذکرعّین جواب الشرط  -47
 !إن تتأّمل قبل بدایة کّل عمل التخسر (2 !إن یحاول المسلمون سیحّققوا أهدافهم (1 
 !إّن اهلل یرفع درجة عباده إن ُیخلصوا في أعمالهم (4 !نفهم لغة حّیة ا  إن نتعّلم اللغة العربّیة جّید (3 

 :نائب الفاعل لیسعّین الموصول  -48
 !ُعل م لي ما ال ُیوَجد فیه الوفاءما  (2 !في هذه الحفلة كُیکرَّم من شار  (1 
 !ُغفأرت الاّلتي أعرضن عن الّذنب تائباتٍ  (4 !ا  صالح ا  ال ُترَجی شفاعة من لیس إنسان (3 

 :أکثرعّین ما فیه الّنعت  -49
 !إن کّنا في الجّو البارد، أشّعة الّشمس و حرارتها لنا فرصة ذهبّیة (1 
 !عندنا ا  مات شخص کریم و جلیل سیصبح عزیز  عندما (2 
 !إّن الهّمة العالیة للّطالب الّناجح عّلة أصلّیة لتقّدمه (3 
 !رائحة طعام ُاّمي الحنون انتشرت في بیتنا الصغیر (4 

 :إلی رفع اإلبهام ال تحتاجعّین العبارة التي - 51
 !أشّد التالمیذ عند معّلماتنا في المدرسةهما  (2 !أکثر زمیالتي بالّذهاب إلی المباریات رّحبتْ  (1 
 !اأمتأل قلب ُاّمي عند رجوع أخي من سفره الّطویل (4 !لم أتناول ذّرة من الّصباح حّتی اآلن (3 

   فرهنگ و معارف اسالمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.. ...............باشند و پیام آیة شریفة  مشخص می.. ...............اند و دارای  آفریده شده... .............این جهان به تمام مخلوقات - 51

 .حاکی از آن است
 ...السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ  خَلَقَبهترین صورت ـ خلقتی ـ ( 1 
 ...السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ  خَلَقَبهترین صورت ـ هدف و غایتی ـ ( 2 
 ...ی بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّ إأالّ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا  مَاحق ـ هدف و غایتی ـ ( 3 
 ...ی بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّ إأالّ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا  مَا خلقتی ـ حق ـ( 4 
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 صفحه   فرهنگ و معارف اسالمی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابیات زیر با پیام کدام آیة شریفه تناسب مفهومی دارد؟ - 52
 تر که من از وی دورم  تر از من به من است         وین عجب دوست نزدیک» 
  « چــه کــنم با که توان گفت که او         در کــنار مــن و من مـهجورم 
لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَ   فَأَقِمْ( 1   ...تِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا اللَّهِ الَّ ةَ وَجْهَکَ
 فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَانَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا  وَ( 2 
 ...لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ  وَ( 3 
ا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ  َوََ( 4   لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ م

 گردد؟    ، کدام مفهوم دریافت می«حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ ِإالّ هِیَ  إِنْ»: از آیة شریفة- 53
 . بستگی به دنیا، دوزخ است سرانجام عدم اعتقاد به رستاخیز و دل( 1 
 . مند از زندگی دنیا هستند منکران معاد کوردالن بهره( 2 
 . دانند و منکر معادند مرگ را غروبی از پی طلوعی درخشان می( 3 
 . دنیاست ارزش جلوه کردن زندگی چند روزه و موقت بی( 4 

 .گردد   مفهوم می ...........معاد با توجه به  ...........موضوع « یَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ أَ»: با توجه به آیة شریفة- 54
 امکان ـ پیدایش نخستین انسان( 2 ضرورت ـ پیدایش نخستین انسان ( 1 
 قدرت نامحدود خداوند ـ امکان( 4 ضرورت ـ قدرت نامحدود خداوند( 3 

به « قالوا الحمدله الّذی صدقنا وعده و اورثنا االرض»و « جروا فیهاا الم تکن االرض اهلل واسعة فتهاقالو»خطاب - 55
 ظرف تحقق کدام عالم است؟  ،ترتیب

 قیامت ـ برزخ (4 برزخ ـ برزخ  (3 برزخ ـ قیامت  (2 قیامت ـ قیامت ( 1 
باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به »: که فرمودند( ره)خمینی مبنای پیام امام - 56

 ، کدام دستور قرآنی است؟«ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ  قُلْ( 1     ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ إِنْ کُنْتُمْ
 لِلَّهِ  مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً وَ( 2 
عَلَیْکُمْ    ةَنِعْمَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ الَ تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا  وَ( 3   اللَّهِ
 تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ  الَ( 4 

 گردد؟  ، کدام مفهوم دریافت می«لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قُلْ»: با توجه به آیة شریفة- 57
 . ای باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند استفاده از زیورآالت نباید به گونه( 1 
 .نگاه به نامحرم تیری زهرآلود از ناحیه شیطان است که هر کس به پاس حرمت الهی الزم است آن را ترک کند( 2 
 . ز نگاه به نامحرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایندزنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که ا( 3 
 .ها را هم بپوشانند ای تنظیم کنند که عالوه بر موی سر، گریبان و گردن آن زنان باید حجاب خود را به گونه( 4 

مورد لعن پیامبرانشان واقع ( ع)و هم در عصر حضرت عیسی ( ع)اسرائیل، هم در زمان حضرت داود  قوم بنی- 58
 دربارة آنان چه فرمودند؟ ( ع)امام صادق . شدند

کردند به روی  ها را مالقات می گروهی از اینان در کارهای گناهکاران شرکت نداشتند اما هنگامی که آن( 1 
 . شدند با آنان مأنوس میخندیدند و  ها می آن

کردند  گروهی از اینان در کارهای گناهکاران شرکت داشتند و گروه دیگر از فرمان پیامبرانشان سرپیچی می( 2 
 .شدند و مرتکب گناه بزرگی می

کنند و  شدند، یعنی واجبات را ترک می ها از فرمان الهی سرپیچی کردند و مرتکب گناه می افرادی از آن( 3 
 . دهند را انجام می محرمات

در صورتی که در مقابل گناهکار اقدام مناسب نشود، رفتار او مانند یک بیماری مسری به دیگران سرایت ( 4 
 .کند یمار میکند و جامعه را ب می

 اش کدام است؟  اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او واجب نبوده، حکم نماز و روزه- 59
 . اش را نگیرد بنا به احتیاط نماز را شکسته بخواند و روزه( 1 
 . اش را بگیرد باید نماز را تمام بخواند و روزه( 2  

 .اش را بگیرد باید نماز را شکسته بخواند و روزه( 3 
 . اش را نگیرد تواند نماز را تمام بخواند و روزه می( 4 
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 صفحه   فرهنگ و معارف اسالمی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داوند یک ، خ«لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَ مَا وَصَّیْنَا شَرَعَ»: با توجه به آیة شریفة- 61
 است؟   کرده و از آنان چه خواسته دین برای پیامبران تشریع

 .دین را بپا دارید و به آیات خداوند کافر نشوید( 2 . بندگی غیر خدا را نکنید و وحدت داشته باشید( 1 
 .دین را بپا دارید و در آن متفرق نشوید( 4 . بندگی غیر خدا را نکنید و دین را بپا دارید( 3 

ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِوَ اللَََّّّهُ»: با توجه به آیة شریفة- 61 تواند از تاریکی به نور  ، کسی می«نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِلِیُّ ال
 . باشد.... و .... آید که 

 سار والیت مند از ایمان ـ سیراب از چشمه بهره( 1 
 مند از ایمان ـ پذیرای نور و متنفر از ظلمت بهره( 2 
 سار والیت  راب از چشمهوالیت خدا را پذیرفته ـ سی( 3 
پذیرای نور و متنفر از ظلمت والیت خدا را پذیرفته ـ( 4 

را خواهی دید و هر وقت او را ............ تو در هنگام پیری : از اصحاب خود فرمودند.......... به ( ص)رسول خدا - 62
 . دیدی، سالم مرا به او برسان

 (ع)الحسین  جابر ـ امام علی بن( 2 ( ع)الحسین  سلمان ـ امام علی بن( 1 
 ( ع)سلمان ـ امام محمد بن علی ( 4 (ع)جابر ـ امام محمد بن علی ( 3 

با کدام . ای زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران به تشیع نشویم به عنوان یک پیرو امیرالمؤمنین، به گونه- 63
 عبارت تناسب معنایی دارد؟ 

 الْبَرِيَّةِ خَیْرُ هُمْ ئِکَلُوا الصَّالِحَاتِ أُولالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِ إِنَّ( 1 
 کونوا لنا زیناً و ال تکونوا علینا شیناً( 2 
 الحق و الحق مع علی   علیّ مع( 3 
 مع علی مع القرآن و القرآن علیّ( 4 

در کنار گسترش معارف به تجدید بنای سازمان تشیع پرداخته شد و در دورة امامت کدام ( ع)در زمان کدام امام - 64
 داد؟  شدت اختناق به قدری بود که ایشان به صورت مخفیانه و در قالب تقیه مبارزاتش را ادامه می( ع)امام 

 (ع)م کاظم ـ اما( ع)امام باقر ( 2 ( ع)ـ امام صادق ( ع)امام باقر ( 1 
 (ع)ـ امام کاظم ( ع)امام سجاد ( 4 (ع)ـ امام صادق ( ع)امام سجاد ( 3 

برسد در حالی که ( عج)خوشا به حال کسی که حضور قائم »: فرماید می( ص)آنجا که پیامبر گرامی اسالم - 65
هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد »و « پیش از قیام او نیز پیرو او باشد

ناظر بر کدام مسئولیت منتظر  ، به ترتیب«را بپذیرد( عج)رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر 
 است؟ 

 تقویت معرفت و محبت به امام ـ ایجاد آمادگی در خود و جامعه( 1 
 فداه تقویت معرفت و محبت به امام ـ پیروی از امام عصر اروحنا( 2 
 ـ تقویت معرفت، ایمان و محبت به امام ( عج)پیروی از امام عصر ( 3 
 آمادگی در خود و جامعه  ـ ایجاد( عج)پیروی از امام عصر ( 4 

ای مالک، اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا »: فرماید به مالک اشتر می( ع)حضرت علی - 66
 .................دهد، و  این کار تو را از آن سرکشی نجات می. بنگر.............. بینی شدی به  خودبزرگ

 .گرداند عقلت را به جایگاه اصلی باز می بزرگی حکومت خداوند که برتر از توست ـ( 1 
 . گرداند اند ـ عقلت را به جایگاه اصلی باز می حاکمان قبل از خودت که حاال دیگر مرده( 2 
 .دهد بزرگی حکومت خداوند که برتر از توست ـ دلت را نسبت به مردم مهربان قرار می( 3 
 .دهد را نسبت به مردم مهربان قرار می اند ـ دلت حاکمان قبل از خودت که حاال دیگر مرده( 4 

مرد و زن است و بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این .............. گیری نهاد خانواده  ترین زمینة شکل ابتدایی- 67
 .رسند می............. نیاز، هر کدام از مرد و زن به یک 

 زیستی ـ آرامش روانی هم( 2 روحی  ةزیستی ـ جاذب هم( 1 
 روحی ةجاذب نیاز جنسی ـ( 4 نیاز جنسی ـ آرامش روانی (3 
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 صفحه   فرهنگ و معارف اسالمی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد و پرداخت نفقه برعهدة شوهر است و شرط آن نیازمند،  از شروط اصلی می................ در پیمان ازدواج - 68
 . زن نیست.................. 

 بودن -اذن پدر برای ازدواج دختر ( 2 بودن   -پدر برای ازدواج دختر و پسر ةاجاز( 1 
 نبودن -اذن پدر برای ازدواج دختر ( 4 نبودن -پدر برای ازدواج دختر و پسر ةاجاز (3 

ای نفس به آرامش رسیده خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد، در میان »با توجه به پیام آیة - 69
 های رسیدن به اخالص است؟  ، ناظر بر کدام یک از راه«بندگان خودم درآی، در بهشت خودم داخل شو

 راز و نیاز با خداوند و یاری جستن از او  (2  یاد معاد و روزحساب( 1 
 افزایش معرفت به خداوند( 4  انجام عمل صالح ( 3 

، به ترتیب بیانگر «اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوالَ إِنَّ»و « لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فِیهِ بِأَمْرِهِ»عبارت قرآنی - 71
 باشند؟  کدام مفاهیم می

 تقدیر الهی ـ قضای الهی  (2 تقدیر الهی ـ تقدیر الهی ( 1 
 قضای الهی ـ تقدیر الهی ( 4 قضای الهی ـ قضای الهی  (3 

گرا، خود را با نظام حاکم بر جهان که نظامی حق است، هماهنگ کرده و در نتیجه نظام خلقت به  انسان حق»- 71
 ، ناظر بر کدام سنت الهی است و کدام آیة شریفه حاکی از آن است؟ «او کمک می کند

 ءُرَبِّکَؤُالَءِوَهَؤُالَءِمِنْعَطَاءِرَبِّکَوَمَاکَانَعَطَانُمِدُّ ه کُالًّامداد الهی ـ ( 1 
 الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا  وَتوفیق الهی ـ ( 2 
 الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَامداد الهی ـ ( 3 
الَءِمِنْعَطَاءِرَبِّکَوَمَاکَانَعَطَاءُرَبِّکَنُمِدُّ ه ُکُُالًّتوفیق الهی ـ ( 4   ؤُالَءِوَهَؤ

و به همین  گویند می............. ن عمل را ای .دهد وشو می کند و آن را شست توبه گناهان را از قلب خارج می- 72
 :فرماید می( ص)دلیل است که رسول خدا 

 تزکیه ـ التائب من الذنب کمن ال ذنب له( 2 تطهّر القلوب و تغسل الذّنوبالتوبةتخلیه ـ  (1 

 تطهّر القلوب و تغسل الذّنوبالتوبةتزکیه ـ ( 4 کمن ال ذنب له تخلیه ـ التائب من الذنب( 3 
باشد و آیة شریفة  های با فضیلت می جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انسان............... در جامعة اسالمی - 73

 . مؤید آن است............... 
 الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَقُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ علم ـ ( 1 
 قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَعقل ـ ( 2 
 أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ  یَااطاعت ـ ( 3 
 آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْأَیُّهَا الَّذِینَ  یَا تعبد ـ( 4 

 های افتخار را به سرعت فتح خواهد کرد، کدام مورد است؟  بزرگترین نیرویی که قله- 74
 تالش برای پیشگام شدن در علم ( 2 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی ( 1 
 تقویت عزت نفس عمومی ( 4 همراه کردن دیگران با خود ( 3 

کنونی ضرورت یابد،  بندو باری دنیای های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی اگر ورزش و بازی- 75
. های معمولی،  و ورزش ها بندی در بازی است و شرط..... ...........فراهم کردن امکانات آن واجب   .است............

 حرام  ـعینی ( 4 حرام  ـکفایی ( 3 بال اشکال  ـکفایی  (2 بال اشکال  ـعینی ( 1 
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 صفحه  زبان انگلیسی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PART A: Grammar &Vocabulary 

76- There were several boys ---------------- in the street. Who were they? 

1) shout 2) shouted 3) shouting 4) to shout 

77- She was speaking ------------- quickly that we couldn’t understand her. 

1) so 2) too 3) such 4) much 
78- I wasn’t really ------------ stay home and miss my working hour. 

1) enough sick to  2) sick enough to 

3) sick enough that I 4) enough sick that I  
79- A: Did your brother pass mathematics exam? 

B: I’m not sure. He ------------ it. 

1) might pass  2) should pass 

3) should have passed 4) might have passed 
80- I will meet you at the ------------ of the theatre. 

1) network 2) entrance 3) missionary 4) destination 
81- We were ------------- from one bus into another in order to reach earlier. 

1) launched 2) lowered 3) stretched 4) transferred 
82- Death finally brought an end to her --------------. 

1) raising 2) design 3) suffering 4) distraction 
83- New computers often ------------ a loss in their first few years. 

1) release 2) survive 3) experience 4) compute 
84- I am in entire agreement with you about that subject. “Entire” means: ----------- 

1) complete 2) careful 3) normal 4) particular 
85- I borrowed the money with the ----------- of paying it back the next day. 

1) intention 2) connection 3) projection 4) presentation 
86- Have you seen that the prices are five percent lower than -------------? 

1) prepared 2) protected 3) predicted 4) prevented 
87- We could live fairly ------------- on government’s salary if we continue working till 

afternoon. 

1) mentally 2) comfortably 3) previously 4) heavily 

PART B: Cloze Test 

   Mars has two very small moons, which were discovered by the American astronomer                        

Asaph Hall in 1877. They have Greek names: Phobos and Deimos. Photographs 88) ----------by 

space 89) ------------ show that both have irregular shapes and dark 90) ----------cratered 

surfaces. Phobos has a/an 91) -----------diameter of only 22 kilometers and Deimos is even 

smaller, 92) ------------ about 14 kilometers across.  

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 

sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 
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 صفحه  زبان انگلیسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88- 1) taken 2) taking  3) be taken 4) are taking 

89- 1) robots 2) probes 3) phases 4) rockets 

90- 1) mostly 2) softly 3) firmly 4) heavily 

91- 1) positive 2) average 3) anxious 4) distant 

92- 1) evaluating 2) emphasizing 3) expressing 4) measuring 

PART C: Reading Comprehension 

PASSAGE 1:

     Chusok is one of the most important celebrations in the Korean calendar. Chusok takes 

place in the eighth month of the lunar calendar (in either September or October), on the night 

of the full moon. During Chusok, Koreans give thanks and show their respect for nature and for 

people in the family who have died. 

      Nowadays, many people have moved away from their hometowns to work in big cities like 

Seoul. During Chusok, people who have moved away return to their hometowns  to celebrate 

and socialize together. Therefore, the roads are very busy and the government gives everyone a 

day off work before and after Chusok. Many people use these days for traveling. 

      The first day is spent traveling or preparing traditional foods for ceremonies and eating.  

New rice is used to make moon-shaped rice cakes with a sweet filling. They are called 

songphyun. Other foods are rice, soup, kimchi, fish, meat, fruits, and vegetables of the fall 

season. 

      The next day is the day of ceremonies and celebration. People dress in nice clothes. Some 

dress in hanbok, the traditional clothing of Korea. There are traditional ceremonies in which 

foods are placed on a table as a sacrifice for people in the family who have died. Everyone in 

the family enjoys eating and drinking together. Later, traditional games are often played. At 

night, it is a traditional pleasure to go outdoors under the full moon. 

       The third day is usually a travel day. People go back to their home, often far from their 

hometown. Chusok connects Korea with the past, but it is a celebration everyone enjoys in the 

present. 

93- The passage is mainly about -------------. 

1) what Chusok is and how it is celebrated 

2) the best ways to celebrate in Korea 

3) the most popular Korean celebration 

4) ways that the celebration of Chusok has changed  
94- Why does the government give everyone a day off work before and after Chusok? 

1) because there are three days of celebrations 

2) for going to their hometown and then back home 

3) because government workers want the day off work 

4) for showing respect to people in the family who have died

Directions: Read the following two passages and answer the questions by choosing the 

best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 
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 صفحه  زبان انگلیسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
95- Which of the following is Not true about the Chusok celebration? 

1) dressing in nice clothes 

2) making moon-shaped rice cakes 

3) going outdoors under the moon 

4) greeting family by saying “Chusok!” 
96- According to the passage Chusok connects Koreans with the past by -----------. 

1) having traditions and ceremonies that continue from long ago 

2) eating traditional foods 

3) remembering family members who have died 

4) all of them 

PASSAGE 2:

Every year 100 million holiday makers are drawn to the Mediterranean. With one-third of 

the world’s tourist trade it is the most popular of all the holiday destinations, it is also the most 

polluted. It has only one percent of the world’s sea surface, but carries more than half the oil 

and tar floating on the waters. Thousand factories pour their poison into the Mediterranean, and 

almost every city, town and village on the coast sends its dirty water, untreated, into the sea. 

The result is that the Mediterranean, which developed so many civilizations, is seriously ill-the 

first of the seas to fall victim to the abilities and attitudes that grew around it. And the pollution 

does not merely threaten the life of the sea-it threatens the people who stay and visit its shores 

as well. 

97- It is emphasized in the passage that the Mediterranean ----------------. 

1) has nothing interesting to attract the tourists 

2) has the most famous sea surface in the world 

3) is so polluted that no tourists want to visit its shores 

4) is not only the most popular but also the most polluted of all the holiday destinations 
98- According to the passage, the pollution is the result of --------------. 

1) poison poured by the towns on the coast 

2) dirty water sent into the sea without being processed 

3) poison, oil and dirty water poured into the sea 

4) oil released from ships and floating on the waters 
99- The word “attitude” near the end of the passage is closest in meaning to ------------. 

1) accent 2) aspect 3) account 4) amount 
100- It is said that the pollution endangers the lives of --------------. 

1) only 100 million holiday makers 

2) the sea but not the people around it 

3) both the sea and the people around it 

4) the visitors who come to see it every year 
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  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
)ره(امام خميني                                          

  

دقيقه165:  مدت پاسخگويي                160: تعداد سؤال

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

  دقيقه25  130  30101درك عمومي هنر  1
  دقيقه40  160  30131فيزيكـدرك عمومي رياضي  2
  دقيقه26  180  20161ترسيم فني  3
  دقيقه24  200  20181خالقيت تصويري و تجسمي  4
  دقيقه13  220  20201خالقيت نمايشي  5
  دقيقه20  240  20221خالقيت موسيقي  6
  دقيقه17  260  20241خواص 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

  اختصاصيآزمـون
هـــنرگروه آزمايشي

24/2/1395صبح جمعهنوبت چهارمآزمون آزمايشي سنجش پيش ـ  جامع

2دفترچه شماره  

P2

12
/1

4 

  :محل امضاء    :شماره داوطلبي      :نام خانوادگي      :نام

12
/1

4P
2 
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 صفحه   درک عمومی هنر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اثر مقابل از دکونینگ، از لحاظ شکل و ساختار به آثار کدام هنرمند نزدیک است؟ -101

 آندره دُرن( 1 
 اومبرتو بوتچونی( 2 
 ژان دوبوفه( 3 
 هنری ماتیس( 4 
 
 
 
 
 

 گویند؟ های مختلف را چه می اجرای قطعات موزون با استفاده از اشعار شاعران در وزن- 102
 ضربی خوانی( 4 خوانی ردیف( 3 قوالی ( 2 خوانی تصنیف( 1 

 باشد؟ کدام یک، از پوشاک معروف دوره پارتی می- 103
 رانپوش( 4 شوال( 3 تنبان( 2 تیار( 1 

 های مصور، فضای تصویری کم عمق است؟ در کدام یک از کتاب- 104
 دیوان خواجوی کرمانی( 4 االحرارمونس   ( 3 خمسه تهماسبی ( 2 بوستان سعدی( 1 

 سزان در آثار خود کدام مورد را جستجو کرده است؟- 105
 ی رنگ و نورها جلوه( 2 شکل پایدار و اساسی اشیاء( 1 
 تأکید بر سازماندهی عناصر در سطوح تصویر( 4 ها های تیره از سایه حذف رنگ( 3 

 خصوصیات هنر لرستان کدام است؟- 106
 نمایش قدرت و عظمت توسط روایتگری اتفاقات( 1 
 گرایانه ترکیب اساطیر و زندگی روزمره به صورتی طبیعی و واقع( 2 
 روایت اتفاقات و حوادث زندگی اونمایش قدرت پادشاه توسط ( 3 
 های سحرانگیز که در آن قوای مرموز طبیعت باهم در ستیزاند ها و سمبل مملو از نشانه( 4 

 ها چه بود؟ های سده نهم هجری ایران، تنها وسیله بیان احساسات درونی و رفتار انسان در نقاشی- 107
 ها ی رنگدقت در طراحی و هماهنگ( 2  ها حرکات و رنگ لباس( 1 
 نگاری سازی و چهره شباهت( 4 ها و حرکات آنها اندازه پیکره( 3 

گرایی و عوامل غریزی زندگی پیرامون  کدام روش را برای تجسم دیدگاه خود از بدوی« پُل»هنرمندان گروه - 108
 اتخاذ کردند؟

 برخورد زمخت و جسورانه با رنگ و فرم( 1 
 گری رنگ ماهنگی با موسیقی و بیانهای طبیعی و ه توجه به اصل پدیده( 2 

 گری رنگ گرا، ضربات محکم قلم و بیان های درون طرح( 3 
 های هندسی با خط، سطح و رنگ مستقل و مجرد از طبیعت  یبند ترکیب( 4 

 سازی به کدام روش اجرا شده است؟   مصری، شبیه –های رومی  سازی در تک چهره- 109
 گیری و عمق نمایی قلم( 2 پردازی و برجسته نمایی سایه( 1 
 ها حرکات سریع قلم مو و پیوستگی سایه روشن( 4 محونمایی و ظرافت کاری( 3 

 شود؟ های پهن آنها را احاطه کرده است، چه گفته می هایی که برگ در تزئینات کتابت، به گل و بوته- 110
 کمند( 4 افشان( 3 فرنگی( 2 ابرک( 1 

 شود؟ قرار، در آثار کدام معمار دیده می های بی خورده به صورت موج برشهای عظیم سنگ  چیدمان الیه- 111
 ویکتور هورتا( 4 لوکور بوزیه( 3 فرانک لویدرایت( 2 آنتونیو گودی( 1 
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 شد؟ های نشسته مصری رعایت می قاعده حتمی، در ساخت مجسمهکدام - 112
 .بایست بزرگتر از بدن باشد ها می سر مجسمه( 1 
 .بایست مشخص باشد های نشسته نمی پاهای مجسمه( 2 
 .بایست با سر حیوانات ترکیب شده باشد ها می سر مجسمه( 3 
 .هایشان روی زانوانشان باشد های نشسته باید دست مجسمه( 4 

های منقوش کلیسا، بیانگر  بندی ها، قرمزهای پر رنگ و سبزهای تیره شیشه های غلیظ تذهیب کتاب رنگ- 113
 کدام مورد است؟

 عدم پایبندی به واقعیات طبیعی( 2  آمیز نمادپردازی اغراق( 1 
 تمایل به تزیین و عناصر تزیینی( 4 نمایی گرایی و قدرت هیجان( 3 

 نمایی، موضوعات مذهبی را چگونه در آثارش به تصویر کشید؟ اصول واقعکاراواجیو بر اساس - 114
 های نمادین رمزگرایانه، به کمک استفاده از رنگ( 2 ها  آمیز، به کمک کشیدگی اندام پیکره اغراق( 1 
 نمایی کالسیک و به کارگیری روش عمق( 4 ی فلسفی پسند و بدون اصول پیچیده عامه( 3 

 مایندگی کدام جریان نقاشی مشهور است؟مارک روتکو به ن- 115
 های رنگی نقاشی حوزه( 4 ماتیسم سوپره( 3 نواکسپرسیونیسم( 2 انتزاع پسا نقاشانه( 1 

 باشد؟ تصویر مقابل مربوط به کدام قسمت ستون شیوه دوریک می- 116
 افریز( 1 
 پیشانی( 2 
 چنبره سر ستون( 3 
 سرستون( 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظروف سفالگری دوره سلجوقی کدام است؟خصوصیات بدنه - 117
 .ظروف بدنه سفید متراکم و نیمه شفاف است( 1 
 .شوند خاکستری که در درجه حرارت باال پخته می -ظروف لعابدار به رنگ سبز( 2 
 .ای بسیار نازک که با لعاب قلیایی شفاف پوشش داده شده است جداره( 3 
 .پوشانده شده است بالت نقاشی شده و با لعاب شفافظروف بدنه سفید با رنگ آبی حاصل از ک( 4 

 ها قرار گیرد؟کدام خصوصیات آثار انگر سبب شد تا در برابر رمانتیک   - 118
 گرایی و تأکید زیاد بر اصالت طراحی کالسیک( 1 
 گرایی و تأکید بر رنگ مبارزه با احساس( 2 
 توجه به جزئیات تصویر و تزئینات زیاد رنگی( 3 
 گرایی در طرح های ساده و خالصه بندی ترکیب( 4 

تزی در مقابل امپرسیونیسم استفاده  اودیلون ردون و گوستاو مورو در آثارشان از کدام شیوه به عنوان آنتی- 119
 کردند؟

 اغراق در نشان دادن عناصر طبیعی در جهت بیان عاطفی( 1 
 سادگی طرح و تزیین نقش و تعدیل ادراک مستقیم( 2 
 چین گری رنگ و استفاده از نقطه جزیهت( 3 
 جستجوی شکل پایدار و اساسی اشیاء( 4 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های چوبی در اروپا کدام است؟ ترین نمونه چاپ با لوحه قدیمی- 120
 های بازی کارت( 4 چاپ روی پارچه ابریشمی( 3 چاپ روی کاغذ( 2 پوستیهای  انجیل( 1 

 ها کدام جنبة آثار گوگن اهمیت داشته است؟ از نظر نبی- 121
 استفاده از عناصر تزیینی در نقاشی( 2  رمزآمیزی طرح و رنگ( 1 
 ها پردازی پیکره چهره( 4  نگاری و انتزاع ساده( 3 

 باشد؟ به چه صورت می« کوفی موشح»شیوه خطاط در نوشتن - 122
 تزیین کلمات با گل، برگ و شاخه گیاهان( 1 
 درهم آمیزی اصول هندسی و نقاشی در خط و زمینه( 2 
 الی خطوط به خصوص در حروف عمودی هایی در البه ایجاد گره( 3 
 شاخه شاخه نمودن سر خطوط عمودی در آخر بعضی از حروف( 4 

 ؟باشد نمیزیاد ظاهر شدن عکس کدام یک از دالیل  - 123
 باال بودن دمای داروی ظهور( 2  غلیظ بودن دارو ( 1 
 همزدن بیش از حد دارو( 4 میزان آب استفاده شده در دارو( 3 

 آید؟ کدام یک، از خصوصیات مکتب هندو ایرانی در طراحی پیکر انسان به حساب می- 124

 های کوچک بزرگ و بدن سرهای( 2 های کشیده های مغولی و بدن چهره( 1 
 های شبیه به هم  های با صورت تک چهره( 4 توجه به قیافه واقعی اشخاص( 3 

 در معماری اسالمی و چیدمان آجرها به چه معناست؟« سازی هره»- 125
 .کنارهم چیدن آجرها به طوری که رویه مرئی آنها از ضلع طویلتر همجوار باشد( 1 
 .وی که رویه مرئی آنها از ضلع کوتاهتر همجوار باشددنبال هم چیدن آجرها به نح( 2 
 های تزیینی دار و چیدمان آنها در حاشیه خرد کردن آجرهای لعاب( 3 
 بکارگیری آجرهای لعابدار در کنار هم برای ایجاد خط کوفی بنایی( 4 

 کدامین عامل بر هنر باروک مسلط است؟- 126
 حرکت و جنبش( 1 
 نظم، تقارن و تناسب( 2 
 سادگی و وضوح( 3 
 خطای باصره، عمق نمایی، کوتاه نمایی در راستای دید( 4 

 شود؟ در کدام نوع نورپردازی، نور اصلی در برابر صورت و اندکی باال قرار داده می- 127
 ای پروانه( 4 بدون سایه( 3 رامبرانت( 2 زهوار( 1 

 شود؟ جام شیشه تقویت یافته با تور سیمی چه نامیده می- 128
 پنجره بند منقوش( 4 ای خشت شیشه( 3 شیشه مسلح( 2 بتونه شیشه( 1 

 شود؟ ها و گاه بر روی اشیاء استفاده می کدام نقشه راهراه بود و در بافته- 129
 ماهی درهم( 4 محرمات( 3 هراتی( 2 افشان( 1 

 شود؟ چشمه دوزی معموالً بر روی کدام پارچه انجام می- 130
 کتانی سفید یا رنگی( 4 ابریشمی الوان( 3 ای سفید پنبه( 2 پشمی رنگی( 1 
 

    ـ فیزیک درک عمومی ریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)حاصل ضرب عدد - 131 )  

1 1
2 26 2 8 ، در معکوس عدد 3  

2 2 3 3
2 32 3

 است؟، کدام 

 1 )6 2 )12 3 )6 4 )12 
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ناپذیر  در کسر تحویل- 132
a

b

2

2
aدو عدد فرد و  bو  aکه در آن   b  و به  aاگر به صورت کسر مقدار . است 4

aمقدار . شود می 3افزوده شود، حاصل کسر برابر  bمخرج کسر مقدار  b2  ، کدام است؟2

 1 )1 2 2 )1 4 3 )1 6 4 )1 8 

 8دقیقه و نفر دوم هر  6نفر اول هر . دوند سه نفر در یک ورزش صبحگاهی پیرامون یک زمین فوتبال می- 133

اگر هر سه نفر از یک نقطه شروع به دویدن کنند، . دوند دقیقه یکبار به دور زمین می 12دقیقه و نفر سوم هر 

 رسند؟ هر سه نفر به هم میبعد از چند دقیقه 

 1 )24 2 )3 3 )36 4 )44 

aاگر - 134 ( ) 22 bو  2 ( ) 24 حاصل . باشد 2
a

b

8

4
 ، کدام است؟

 1 )2 22 2 )22 3 )( )22 2 4 )( )2
2
2

 

axمعادلة درجة دوم - 135 (a )x a   2 2  ، کدام است؟a، ریشه حقیقی ندارد، حدود 1

 1 )( , ) 2  2 )( , ) 2 

 3 )( , ) 
1
2

  4 )( , ) 
1
2

 

های آن  و سینوس یکی از زاویه 2الزاویه  طول وتر یک مثلث قائم- 136
3
5

 محیط مثلث، کدام است؟. است 

 1 )42 2 )44 3 )44 4 )6 

 3اگر اختالف دو عدد . واحد بیشتر است 476مربعات آن دو عدد مربع مجموع دو عدد مثبت، از مجموع - 137

 ضرب آن دو عدد، کدام است؟ واحد باشد، مجموع ارقام عدد حاصل

 1 )13 2 )14 3 )14 4 )12 

aاگر . است 2944برابر  baدر عدد دو رقمی abضرب عدد دو رقمی  حاصل- 138 b  aباشد، مقدار  2 b ،

 کدام است؟

 1 )4 2 )1 3 )12 4 )14 

ها، یک متر مکعب آب معدنی را در تعدادی بطری یک  در یک کارخانة تولید آب معدنی، یکی از دستگاه- 139

متر مکعب آب کمتر ریخته شود، چند  سانتی 2اگر به علت نقص دستگاه در هر بطری . ریزد لیتری می

 آید؟ بطری آب معدنی اضافه به دست می

 1 )2 2 )22 3 )24 4 )25 

تفاضل ریشه سوم آن عدد از خود . برابر مربع آن عدد است 56توان چهارم عددی طبیعی منهای آن عدد، - 140

 آن عدد، کدام است؟

 1 )4 2 )6 3 )7 4 )4 
نسبت . باشد 1اگر مجموع دو عدد برابر . واحد بیشتر است 1عددی دیگر  3%عددی از  %2- 141

 عدد بزرگتر به عدد کوچکتر، کدام است؟

 1 )3 2 )4 3 )4 4 )6 
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کردند، کارگر اول در مدتی نصف مدت  اگر به تنهایی کار می. رسانند روزه به پایان می 18دو کارگر، کاری را - 142

 کند؟ را چند روزه تمام می کارگر اول به تنهایی کار. رساند کارگر دوم، کار را به پایان می

 1 )33 2 )3 3 )27 4 )24 
 ، کدام است؟4مجموع اعداد سه رقمی مکعب کامل مضرب - 143

 1 )412 2 )62 3 )724 4 )444 
1مجموع مربعات سه عدد طبیعی فرد متوالی - 144 مجموع ارقام اولین عدد زوج بزرگتر از این سه . است 91

 عدد، کدام است؟

 1 )4 2 )6 3 )4 4 )2 
اگر دایره . و طول مستطیل محاط در دایره دو برابر عرض آن است. است 6در شکل مقابل، شعاع دایره برابر - 145

 دوران دهیم، نسبت حجم استوانه به حجم کره حاصل، کدام است؟ dرا حول خط 

 1 )5
5

 

 2 )2 5
5

 

 3 )4 5
25

 

 4 )6 5
25

 

های دو زاویه متمم برابر  نسبت مکمل- 146
8
7

 اختالف آن دو زاویه، کدام است؟. است 

 1 )18 
 2 )24 
 3 )27 
 4 )3 

 مساحت ناحیه هاشور خورده، کدام است؟. است 12در شکل مقابل، اندازة ضلع مربع - 147

 1 )( )6 6 
 2 )( )9 6 
 3 )( )12 4 
 4 )( )15 4 
 

باشد،  18اگر اندازة ضلع مربع برابر . مقابل هر رأس مربع، به وسط ضلع مقابل آن وصل شده استدر شکل - 148

 مساحت ناحیة هاشور خورده، کدام است؟

 1 )/64 8 
 2 )/194 4 
 3 )/129 6 
 4 )/259 2 
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 شود؟ حجم بادکنک، چند برابر می. شود برابر می 9سطح کل بادکنکی کروی، بر اثر دمیدن در آن - 149

 1 )27 
 2 )44 

 3 )
27
8

 

 4 )
54
5

 

در یک مکعب مستطیل، طول قاعده دو برابر عرض آن و ارتفاع مکعب مستطیل سه برابر عرض قاعده آن - 150

 نسبت قطر قاعده به قطر مکعب مستطیل، کدام است؟. است

 1 )3
8

 

 2 )3
14

 

 3 )5
8

 

 4 )5
14

 

بعد از چند دقیقه، زاویة میان دو . ، در امتداد یکدیگرند6شمار در ساعت  شمار و دقیقه دو عقربة ساعت- 151

 خواهد بود؟ 18عقربة دوباره 

 1 )
5

65
11

 

 2 )
8

65
11

 

 3 )
5

64
11

 

 4 )
8

32
11

 

nدهد و تعداد قطرهای یک  ضلعی منتظم، اشتباهی رخ می nدر محاسبة تعداد قطرهای یک - 152 ضلعی،  1

ضلعی، چند قائمه  nباشد، مجموع زوایای داخلی  14اگر اختالف تعداد قطرها برابر . آید منتظم به دست می

 است؟

 1 )24 

 2 )26 

 3 )24 

 4 )3 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ چه تعداد مخروط، حاصل می dاز دوران شکل مقابل، حول خط - 153

 1 )4 

 2 )4 

 3 )1 

 4 )12 

 ها، کدام است؟ ها به تعداد مستطیل در شکل مقابل، نسبت تعداد مربع- 154

 1 )
1
3

 

 2 )
2
3

 

 3 )
3
7

 

 4 )
2
7

 

 

 

 تعداد محورهای تقارن شکل مقابل، کدام است؟- 155

 1 )12 

 2 )4 

 3 )2 

 شمار  بی( 4 

 

 

گرم با سرعت اولیة 4ای به جرم گلوله- 156
m

s
شود و در  باال پرتاب می  از سطح زمین در راستای قائم روبه25

برگشت با سرعت 
m

s
چند درصد از انرژی جنبشی اولیة گلوله در مسیر رفت و . کند به زمین برخورد می2

 برگشت توسط مقاومت هوا گرفته شده است؟

 1 )2 

 2 )36 

 3 )4 

 4 )72 
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 صفحه   درک عمومی ریاضی ـ فیزیک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آورد؟ می  کنندة انرژی زمین،  انرژی خود را از کدام فرایند بدست تأمینبزرگترین منبع - 157

 ای شکافت هسته( 4 ای  جوش هسته( 3 سوختن هیدروژن( 2 سوخت فسیلی ( 1 

 .یابد می.................... صوت افزایش یابد ( فرکانس)هرچه بسامد - 158

 سرعت افزایش( 4 سرعت کاهش( 3 طول موج افزایش( 2 طول موج کاهش( 1 

اگر پرتو نوری که راستای آن عمود بر . سازد می 3با سطح افقی زاویه( 1)مطابق شکل، آینة تخت شمارة - 159 

 چند درجه است؟( 2)سطح افقی است، به آن بتابد، زاویة بازتابش آن از آینة تخت 

 1 )2 

 2 )5 

 3 )6  

 4 )7 

 

میکروکولن برسد،  -4اگر بار گلوله به . دهیم یک گلولة فلزی خنثی را به یک کرة فلزی باردار تماس می- 160

e)/شود، چقدر است؟  هایی که از کره به گلوله منتقل می تعداد الکترون C)
  191 6 1 

 1 )/  132 5 1 

 2 )/  152 5 1 

 3 )/  192 5 1 

 4 )/  22 5 1 
 

    ترسیم فنی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2/ای شعاع دایره محیطی مثلث  الزاویه در مثلث قائم- 161  باشد وتر مثلث کدام است؟  می 5

 دو و نیم ( 1 

 پنج ( 2 

 ده ( 3 

 یک و بیست و پنج ( 4 

BCرو اگر  شکل روبه ABCDدر مستطیل - 162  BEو  8   کدام است؟  DC. باشد 6

 هجده ( 1 

 پانزده ( 2 

 دوازده ( 3 

 ده ( 4 

 رو کدام است؟  تصویر از جلو جسم روبه- 163

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 
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 صفحه   ترسیم فنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رو کدام است؟  تصویر از چپ جسم روبه- 164

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  نمای باالی جسم روبه- 165

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 
 

 رو کدام است؟  نمای سوم جسم روبه- 166

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 رو کدام است؟  نمای چپ جسم روبه- 167

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  نمای باالی جسم روبه- 168

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 
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 صفحه   ترسیم فنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رو کدام است؟  تصویر از چپ جسم روبه- 169

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  تصویر از باالی جسم روبه- 170

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو چند صفحه خاص وجود دارد؟  در شکل روبه- 171

 یازده( 1 

 نه ( 2 

 دوازده ( 3 

 ده ( 4 

 

 رو چند صفحه جبهی وجود دارد؟  در شکل روبه- 172

 چهار ( 1 

 سه ( 2 

 پنج ( 3 

 دو ( 4 

 

 رو چند خط نیمرخ وجود دارد؟  در شکل روبه- 173

 شش ( 1 

 پنج ( 2 

 سه ( 3 

 دو ( 4 
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 صفحه   ترسیم فنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رو چند صفحه مواجه وجود دارد؟  در شکل روبه- 174

 سه ( 1 

 دو ( 2 

 یک ( 3 

 چهار ( 4 

 شود؟  رو کامل می با رسم چند خط شکل روبه- 175

 چهار ( 1 

 سه ( 2 

 یک ( 3 

 دو ( 4 

 رو چه نوع پرسپکتیوی است؟  شکل روبه- 176

 ایزومتریک ( 1 

 کاوالیر  ( 2 

 کابینت ( 3 

 جنرال ( 4 

 ؟ آید نمیهای اجرائی به حساب  کدام مورد جزء نقشه- 177

 های سازه نقشه( 2  های تأسیسات نقشه( 1 

 همه موارد( 4  1های فاز  نقشه( 3 

 شود؟  ها نشان داده می یک از نقشه سوزی در کدام سیستم اعالم خطر آتش- 178

 تأسیسات الکتریکی( 4  شهرسازی ( 3 تأسیسات مکانیکی( 2 معماری ( 1 

1/ی  رو اندازه در شکل روبه- 179  دهد؟  ای را نشان می چه فاصله 2

 رعایت ایمنی در مورد ظرفشوئی و گاز ( 1 

 فاصله الزم برای کار دو نفر ( 2 

 های مهم آشپزخانه    دسترسی مناسب برای قسمت( 3 

 فاصله مناسب برای ظرفشوئی و گاز ( 4 

 رو، گزینه صحیح باال رفتن از پله کدام است؟  با توجه به پالن شکل روبه- 180

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 
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 صفحه   خالقیت تصویری و تجسمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گذارد؟ رو چه نوع ماهیتی را به نمایش می تصویر روبه- 181

 نگری آینده( 1 
 درگیری (2 
 غلبه بر مواقع (3  
 پشتیبانی( 4  

 باشد؟ کننده کدام احساس می استفاده از زاویه دید از پایین بیشتر منتقل- 182
 انتظار طوالنی مدت( 1 
 انسان و ماشینیزم( 2 
 بزرگی و مهم بودن سوژه (3 
 نزدیک بودن به خطر و حادثه( 4  
 
 
 
 
 
 

 کند؟ صفحات به کدام مورد کمک بیشتری میها در تمام  سری چهره رو، تکرار یک آرایی مجله روبه   در صفحه- 183
 خواناتر شدن( 1 
 تداخل موضوعات (2 
 پیوستگی مطلب (3  
 تر کردن مفهوم متن واضح( 4  
 
 
 
 

 طرح مقابل برای بیان تصویری کدام عامل مناسب است؟- 184
 جهت( 1 
 فاصله( 2 
 تقابل( 3 
 نظمی بی( 4 
 
 
 
 

 باشد؟ می کدام روش مناسب کاهش انرژی بصری- 185
 سازی محوکردن و مبهم( 4  ایجاد کانون تمرکز (3 برش تصویر( 2 عدم تقارن ( 1 

 باشند؟ ها نماد کدام مفهوم می رو، بال در آرم روبه- 186
 آمیزی اسرار( 1 
 صراحت (2 
 گناهی بی (3  
 سرعت( 4  
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 صفحه   خالقیت تصویری و تجسمی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است.................... رو بر مبنای تأکید  گیری پوستر روبه شکل- 187
 با تغییر( 1 
 بر نورپردازی( 2 
 با تغییر شکل( 3 
 در جهت مشترک( 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باشد؟ ویژگی میرو دارای کدام  تصویر روبه- 188

 اعتراض معتدل( 1 
 اغراق پرتحرک  (2 
 تداوم هوشمندانه (3  
 جویانه نفرت انتقام( 4  
 
 
 
 

 باشد؟ رو می کدام مفهوم متناسب با تصویر روبه- 189
 تهدید( 1 
 تفاهم (2 
 تشویش (3  
 تردید( 4  
 

 باشد؟ وجود حرکت در تصویر مقابل از کدام نوع می- 190
 بینی ابل پیشمنظم و ق( 1 
 نامنظم و ناپیوسته (2 
 نامتعادل و ناهماهنگ( 3  
 آرام بینی و نا غیرقابل پیش( 4 
 
 
 

 باشند؟ یک از موارد تمایزدهندة شکل از زمینه می کدام- 191
 نما خطوط کناره( 4  استفاده از بزرگنمایی (3  تداخل تصاویر (2 وجود انطباق( 1 

 یک از موارد شکل گرفته است؟ ضرباهنگ هماهنگ و پویا توسط کدامدر تصویر مقابل، ایجاد - 192
 جابجایی نامنظم( 1 
 تغییرات تدریجی (2 
 تفاوت در فاصله خطوط (3  
 استفاده از تقسیمات طالیی( 4  
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 صفحه   خالقیت تصویری و تجسمی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشند؟ می« پیاپی»و ریتم « پیشرونده»ترتیب دارای ریتم  رو به یک از پوسترهای روبه کدام- 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4و  3( 4  4و  1 (3  2و  4 (2 3و  1( 1 
 

 شود؟ رو دیده می بندی عکس روبه ترکیبکدام عامل بیش از بقیه در - 194
 ایستایی نامتقارن( 1 
 تعادل متقارن (2 
 تقارن معکوس (3  
 ریتم فعال( 4  
 
 
 
 
 
 

 باشد؟ آرایی یک مجله برای ترغیب ناخودآگاه خواننده و رفتن به صفحه بعد مناسب می کدام روش در صفحه- 195
 ها تعدد تصاویر در کنار نوشته( 1 
 دادن تصاویر به سمت بیرون صفحهقرار ( 2 
 قرارگیری فضای خالی در بخش مناسب (3 
 استفاده از مرکز صفحه برای قرارگیری عناصر اصلی( 4  

 ؟ باشند نمیها  دهندة ایجاد کدام حالت یکدیگر نشان رو نسبت به دو تصویر روبه- 196
 ایستایی و حرکت( 1 
 انبساط و انقباض (2 
 تجزیه و ترکیب (3  
 دوری و نزدیکی( 4  
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 صفحه   خالقیت تصویری و تجسمی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رو فاقد کدام مورد است؟ تصویر پوستر روبه- 197
 اقتباس( 1 
 تثبیت (2 
 گرایی بداهه (3  
 عدم انطباق( 4  
 
 
 
 
 
 

 ؟گذارد نمیمورد را به نمایش   رو، کدام سه طراحی پیکاسو روبه- 198
 تغییر و بازنمایی( 1 
 شباهت و نزدیکی (2 
 مرکزگرایی و نوسان (3  
 توالی و دگردیسی( 4  
 

 از کدام نوع است؟« حرکت»رو عامل  در تصویر روبه- 199
 نرم و مالیم( 1 
 پرتنش و پیچیده (2 
 شدید و نامنظم (3  
 پایان منطقی و بی( 4  
 
 
 

 باشد؟ می« حرکتی بی»کنندة  کدام رنگ بیش از بقیه تداعی- 200
 نارنجی( 4  سرخ (3  سبز (2 بنفش( 1 
 

    خالقیت نمایشی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارگردان است؟ابداع کدام ( اپیک)تئاتر روایی - 201

 ادوارد گوردن کریگ( 4 ادوین پیسکاتور( 3 اگوستوا بوال( 2 پیتر بروک( 1 

 ارکسترا در تئاتر یونان باستان جایگاه چه کسانی بود؟- 202

 همسرایان( 4 تماشاگران( 3 نویسنده( 2 بازیگران( 1 

 گفتند؟ به چه کسی می« سوفلور»- 203

 .ساخت کرد و بازیگران را جهت اجرا آماده می میبه شخصی که به نویسنده کمک ( 1 

 .به شخصی که تنها مسئولیتش فراهم کردن لباس، صحنه و انجام گریم بازیگران بود( 2 

 .داد به شخصی که تمامی مقدمات اجرای یک تئاتر را از انتخاب بازیگر تا به صحنه رفتن آن انجام می( 3 

ند، برایشان بازگو دکر کرد و جمالتی که بازیگران فراموش می فی میبه شخصی که خود را از تماشاگران مخ( 4 

 .کرد می
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 صفحه   خالقیت نمایشی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چیست؟« کمدی سیاه»مضمون - 204

 سرخوردگی و بدگمانی بشریت ( 2  قتل و جنایت( 1 
 مطرح ساختن مشکالت خانوادگی( 4 اعتراض به شرایط اجتماعی( 3 

 شود؟ های روحوضی مربوط به چه چیزهایی می موضوع نمایش- 205
 ها مسائل آموزشی و تربیتی خانواده( 1 
 مسائل مذهبی و شرح حال ائمة اطهار( 2 
 ها مسائل سیاسی و مشکالت مربوط به حکومت( 3 
 شهری یا ثروتمندهای خسیسهای متوسط  مسائل خانواده( 4 

 کدام یک از کارگردانان در طراحی نور انقالبی به وجود آورد؟- 206
 گوردون کریگ( 4 استانیسالوسکی( 3 پیتر بروک( 2 آدولف آپیا( 1 

 ها، کشمکش موجود، کشمکش فرد با جامعه است؟ یک از نمایشنامه در کدام- 207
 دیک موبی( 4 مکبث( 3 های خشم خوشه( 2 هملت( 1 

 باشد؟ در پرفورمنس تأکید اصلی بر چه چیزی می- 208
 لباس بازیگر( 4 گریم بازیگر( 3 بدن اجراگر( 2 صدای اجراگر( 1 

 گیرد؟ نوشتة یوجین اونیل در کدام سبک هنری قرار می« میمون پشمالو»نمایشنامة - 209
 سمبولیستی( 4 ناتورالیستی( 3 رئالیستی ( 2 اکسپرسیونیستی( 1 

 ؟نداردپردازی وجود  های ایرانی صحنه در کدام نوع از نمایش- 210
 بازی خیمه شب( 4 نقالی( 3 تعزیه( 2 روحوضی( 1 

 شود؟  رو کدام حس بیشتر به بیننده منتقل می با توجه به میزانسن و کاراکترهای تصویر روبه- 211

 قدرت و رقابت( 1 

 خشم و انتقام ( 2  

 مرگ و ترس (3 

  پریشی دفاع و روان (4   

 کند؟  رو و گرافیک حضور بازیگر در آن بیشتر کدام سبک سینمایی را به ذهن متبادر می تصویر روبه- 212

 اکسپرسیونیسم ( 1 

 سوررئالیسم ( 2 

 رئالیسم انتزاعی ( 3 

 پست امپرسیونیسم ( 4 

 رو مربوط به کدام گزینه است؟ شکل روبه- 213

 مایبریج از نخستین مطالعات( 1 

 تصاویر مربوط به یک زئوتروپ ( 2 

 اختراع فونوگراف ادیسون ( 3 

 ( برادران لومیر)اولین تست حرکت برای انیمیشن ( 4 

 تر است؟  رو، چه تعبیری صحیح برای تصویر روبه- 214

 امتناع ( 1 

 دفاع ( 2 

 جستجو ( 3 

 ترس ( 4 

www.konkur.in

forum.konkur.in



18  

 

 صفحه   خالقیت نمایشی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توان بیشتر تحت تأثیر کدام جریان دانست؟  را می« داوژنکو»اثر « زمین»فیلم - 215

  جنگ جهانی دوم  (2  موج نو فرانسه ( 1 
  های اسپاگیتی ایتالیا  وسترن (4   رئالیسم سوسیالیستی (3 

بندی بصری مانند شکل و رنگ شباهت زیادی به  در سینما به پی هم آمدن دو نما که در عناصر ترکیب- 216
 گویند؟  یکدیگر دارند چه می

  همخوانی گرافیکی( 2  ادغام افقی ( 1 
 بندی ذهنی شکلی در قاب هم( 4 (روایت خطی)نوایی خطی  هم( 3 

 تریلوژی کدام فیلمساز است؟ « آینه، نور زمستانی و سکوت»- 217
  برگمان  (4  تارکوفسکی (3 پاراجانف ( 2 برسون ( 1 

 پیکسلیشن چیست؟- 218
 .اصطالحی مربوط به تار کردن بخشی یا تمام تصویر است( 1 
 .ها بصورت استاپ موشن حرکت دارند نوعی انیمیشن که اشیاء سه بعدی یا آدم( 2 
 .شود گویند که هنگام تصویربرداری تنظیم می به میزان پیکسل موجود در تصویر دیجیتالی می( 3 
 . شود کار برده می  نوعی نقاب و ماسک که مانند تمهیداتی همچون سوپرایمپوزیشن و نمای نقابی به( 4 

  را ساخته است؟« یواگوژدکتر »و  «آرزوهای بزرگ»، «الیورتویست»های  کدام فیلمساز با اقتباس از آثار ادبی، فیلم- 219
 دیوید لین ( 4 ریچارد بروکس ( 3 نیکوالس ری ( 2 الیا کازان ( 1 

و سایر « استاپ موشن»فیلم صامت با استفاده از  7کدام جادوگر سینما بود که توانست در بیش از - 220
 بازی ایجاد کند؟  های خیالی و شعبده ها، صحنه جلوه

  یسژرژ ملی (4 چارلی چاپین ( 3 توماس ادیسون ( 2 اس پورتر. ادیوین( 1 
    خالقیت موسیقی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چیست؟ « پاساکالیا»مفهوم - 221

 .شود های مذهبی ساخته می فرم موسیقی آوازی که بر اساس داستان( 1 
 .شود بیانگر یک قطعه موسیقی آوازی است که همراه با هارپسیکورد اجرا می( 2 
 .شود های مستمری است که بر اساس باس اُستیناتو اجرا می واریاسیون( 3 
 .  شود بندی اجرا می ای که بر اساس باس شیفراژ بدون میزان یک ردیف سه جمله( 4 

 یک مرتبط به فرم دو قسمتی است؟  کدام- 222
 سونات ( 4 کنسرتو ( 3  کانتات  (2 سوئیت ( 1 

    .کند اجرا می............. های کالرینت سی بمل را  صدایی با کالرینت سی بمل، نت فلوت آلتو برای هم- 223
 تر  یک سوم کوچک پایین( 2  یک سوم کوچک باالتر( 1 
 یک چهارم درست باالتر ( 4  یک پنجم درست باالتر( 3 

 چیست؟ ( Tremole)تعریف ترمولو - 224
 ها با ویبراسیون زیاد  اجرای یک سری نت( 2 های فرموله شده  اجرای یک سری نت( 1 
 ها با آرشه  اجرای لرزش نت( 4 ها با سرعت دو برابر  اجرای یک سری نت( 3 

را با کلید .............. هفتم روی سیم بم ویلنسل نت ( طبیعی)صدایی با هارمونیک  ساکسوفون آلتو برای هم- 225
 . کند سل اجرا می

 سل باالی خط پنجم( 2  سل روی خط دوم( 1 
 ر روی خط چهارم ( 4  فا روی خط پنجم ( 3  

 شور در چیست؟ تفاوت مُد فریژین با - 226
  .فاصله درجات اول به دوم نیم پرده است( 1 
 .فاصله درجات هفتم به هشتم نیم پرده است( 2 
 .فاصله درجات سوم به چهارم نیم پرده است( 3 
 . به استثناء درجات سوم و چهارم کامالً مانند شور است( 4 
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 صفحه   خالقیت موسیقی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کتاب الموسیقی الکبیر اثر کیست؟ - 227
 ابوالفرج اصفهانی( 4 زریاب ( 3 اسحق موصلی ( 2 فارابی ( 1 

 ساز دو زبانه است؟   کدام- 228
 هد کرنای مش( 4 کرنای فارس ( 3 باالبان ( 2 شمشال ( 1 

 . کند با کلید سل را اجرا می............... صدایی با هارمونیک پنجم سیم بم ویلن آلتو، نت  هورن فا برای هم -229
 سی روی خط سوم ( 2  فا روی خط پنجم ( 1 
 ( یک خط اضافه)سی باالی  حامل ( 4 ( دو خط اضافه)دو باالی حامل ( 3 

 شود؟  یا مد حاصل می  گام  چنانچه درجه دوم مد ائولین را به نیم پرده تبدیل کنیم کدام- 230
 مد هیپو ائولین ( 4 المینور آنتیک ( 3 مد فریژین ( 2 مد هیپو فریژین( 1 

 گام مینور ملودیک با پنج دیز ترکیبی چیست؟ « هفتم نمایان»معکوس سوم « نت باس»- 231
 دو دیز ( 4 ر دیز ( 3 دیز فا دوبل ( 2 فا دیز ( 1 

 فاصله مدیانت تا دومینانت در گام ر دیز مینور چیست؟ - 232
 پنجم کاسته ( 4 چهارم درشت ( 3 سوم کوچک ( 2 سوم بزرگ ( 1 

 آهنگساز مرز بین دوره کالسیک و رومانتیک است؟   آثار کدام- 233
  شوبرت  (4  بتهون  (3 وبر  ( 2 موزار ( 1 

 چیست؟ ( monodie)« نودی اِمو»مفهوم - 234
 یک خط ملودی آوازی بدون همراهی ساز ( 1 
 ای با صدای معین یک قطعه موسیقی برای سازهای کوبه( 2 
 یک خط ملودی آوازی تنها با همراهی یک ساز باس ( 3 
 ای بدون صدای معین  یک قطعه موسیقی برای سازهای کوبه( 4 

 توسط چه کسی با کالم انگلیسی تصنیف شد؟  «  اوراتوریو مسیح»- 235
  وردی  (4  لولی  (3 پُرسل ( 2 هندل ( 1 

 ها است؟ از خانواده ممبرانوفون  گروه  کدام - 236
 تیمپانی، باس درام، ساید درام، تمبک( 2 تیمپانی، باس درام، ساید درام، گانگ (1 
 تیمپانی، مثلث، دایره زنگی، اسنردرام  (4 تیمپانی، تمبک، سیمبال، قاشقک ( 3 

 گیرد؟ نت نویسی کدام ساز با دو کلید سل خط دوم و فا خط چهارم صورت می- 237
 کالرینت آلتو می بمل( 4 قیچک سپرانو ( 3 قانون ( 2 کمانچه ( 1  

 شود؟  اجرا می  دستگاه  گوشه روح االرواح در کدام- 238
  بیات اصفهان  (4  زند یا بیات ترک  (3 ابوعطا ( 2 دشتی ( 1 

 درجه و گام است؟   کدام« آنهارمونیک»( ر دیز، فا دیز، سل دیز، سی دیز)های  نت  مجموعه- 239
 پنجم دو بمل ماژور( 2  تونیک ر دیز مینور( 1 
 درجه پنجم ر بمل ماژور( 4  تونیک ال بمل ماژور ( 3  

 پوزیسیون دوم روی سیم اول ویلن چیست؟ - 240
 فا، سل، ال، سی ( 4 سل، ال، سی، دو ( 3 ال، سی، دو، ر ( 2 سی، دو، ر، می ( 1 
 

    خواص مواد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اصطالح شیرین کردن نفت خام به چه معنا است؟- 241

 حذف مواد قیری( 4  حذف نیترات (3  بری رنگ (2 گوگرد زدایی( 1 
 شود؟ جهت جلوگیری فساد، کدام ماده به الستیک اضافه می- 242

 اسید استیک( 4  آمونیاک (3  اسید سیتریک (2 پودر تالک( 1 
 در مورد خواص مکانیکی شیشه کدام مطلب صحیح است؟- 243

 .شود ی شیشه به آن اکسید فلزات افزوده میبرای باال بردن مقاومت مکانیک( 1 
  .خواص مکانیکی شیشه در جهت طول و عرض باهم تفاوت دارند (2 
 .خواص مکانیکی شیشه در جهات مختلف متفاوت است( 3 
 .برابر فوالد، دارند 4عیب شیشه تحمل تنش  های بی رشته( 4 
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 صفحه   خواص مواد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برای چسباندن موکت از کدام چسب بهتر است استفاده شود؟- 244
 پلی وینیلی( 4 کازیین( 3 ای نشاسته( 2 فوری( 1 

 افزایند؟ میر آن میای به خ دست آوردن رنگ سبز روشن و تیره چه ماده گری برای به در شیشه- 245
 اکسید کروم( 4  اکسید آهن (3  اکسید مس (2 اکسید منیزیم( 1 

 شود؟ سریش چگونه تهیه می- 246
 ها از ریشه گیاهی از تیره سوسنی( 2 از جوشانده شیره گیاه در شیر( 1 
 های خارهای بیابانی مواد حاصله از ترشح( 4 مواد حاصله از جوشانده پوست گیاه گزنه( 3 

 ماده اصلی گازهای طبیعی کدام است؟- 247
 گوگرد( 4 ازت( 3 بوتان( 2  متان (1 

 شود؟ چه منظور استفاده میسازی به    از پودر تالک در صنایع الستیک- 248
 پرکننده( 4  ساز روان (3  بر رنگ (2 دهنده رنگ( 1 

 در مورد هیدروکینون و متول کدام مطلب صحیح است؟- 249
 .یکدیگرند و عامل اصلی ظهورندهر دو مکمل ( 1 
 .هستند  هر دو الزم و ملزوم هستند و عامل اصلی ثبوت فیلم (2 
 .ترین داروهای ثبوت کداک هستند ترکیب این دو از پر مصرف (3  
 .ترین داروهای ظهور کارخانه کداک است ترکیب این دو از پرمصرف( 4  

 شود؟ وغن نباتی استفاده میکدام علت از بنتونیت در تصفیه مواد و ر به- 250
 تغییر طعم( 4  جذب آب (3  تخلخل زیاد (2 تغییر رنگ( 1 

 های سنتی چیست؟ ماده اولیه قلمدان- 251
 مقوا( 4  استخوان (3  چرم (2 فلز( 1 

 .است.................... خاک دج مخلوطی از - 252
 های درشت و ریزسنگ خاک رس و دانه (2  خاک رس و لویی( 1 
 ماسه و آهک( 4   ماسه و لویی (3  

 زن کدام است؟ کارکرد قط- 253
 .گیرد ای که هنگام قط زدن نوک قلم خوشنویسی زیر قلم قرار می وسیله( 1 
 .وسیله مخصوص تراش تراشیدن دم قلم خوشنویسی است (2 
 های خوشنویسی وسیله برش طولی نی (3  
 های خوشنویسی وسیله برش عرضی نی( 4  

 هاست؟ ای برای بزرگ و کوچک کردن شکل یک وسیله دامک- 254
 زیپاتون( 4  پانتوگراف (3  پیستوله (2 اُور هد( 1 

 شود؟ عنوان آستری رنگ از کدام ماده استفاده می برای پوشش دادن سطح آلومینوم به - 255
 کرومات روی( 4  اکسید مس (3  التکس (2 مل و چسب( 1 

 چه معنا است؟ به« گلیزکردن»اصطالح - 256
 کشیدن یک الیه رنگ نازک و شفاف روی نقاشی( 2 پرداز کردن سطح بوم به کمک پودر سینکا( 1 
 یک دست و همسان کردن رنگ و بافت روی بوم( 4  زدودن زنگارهای روی نقاشی رنگ و روغن (3 

 در تولید پنبه کدام مرحله است؟« جین»عملیات - 257
 باز و تمیزکردن الیاف پنبه (2  ریسندگی و تهیه نخ( 1 
 کشی های مورد استفاده در روغن پخت دانه( 4  های پنبه از الیاف جداسازی دانه (3  

شود و سپس طرح با مغار،  در کدام شیوه چاپ دستی گراوور فلزی چاپ با ماده ضد اسید ورنی آغشته می- 258
 شود؟ کمک اسید برای چاپ آماده می شیاراندازی شده و به

 اچینگ( 4  آکو افورت (3  آکواتینت (2 مزوتینت (1 
 کند؟ یک در ساختار چوب خاصیت ارتجاعی ایجاد می کدام- 259

 آب شیمیایی( 4  پارانشیم (3  فیبر (2 آوند( 1 
 شود؟ بافی، از کدام الیاف استفاده می ای مورد مصرف در قالی های پنبه طور کلی برای تهیه رشته به- 260

 شفاف( 4 طویل( 3  زبر (2 نرم( 1 
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  كاركنان شركت تعاوني خدمات آموزشي 

 سازمان سنجش آموزش كشور

  آزمايشي آزمونپاسخ تشريحي
  چهارم نوبت جامعـ  پيشسنجش 

)24/2/1395(  
  

 

  

  )پيش( هنــــر
  

  :باشد كارنامه اوليه، عصر روز برگزاري آزمون از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي

www.sanjeshserv.ir  
ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان 

هـا و مراكـز    به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مسـتقيم مـديران، مشـاوران و دبيـران محتـرم دبيرسـتان      
مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص  هاي آزمايشي سنجش و بهره آموزشي همكار در امر آزمون

ــون    ــواي آموزشــي و درســي آزم ــه   محت كــي اي و جــامع، آدرس پســت الكتروني  هــاي آزمايشــي مرحل
sanjesheducationgroup@yahoo.com هاي  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي

  .هاي آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد دپارتمان مديرارزشمند خود را از طريق آدرس فوق، با 
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  به بلندي رفتن، باال آمدن، برآمدن، به باال شدن: معاني عروج .درست است 1  گزينه .1
  )نو، نادر، كمياب: غريبه) (خشمگين: شرزه() پس افكنده، ميراث، پس افت: پس افكند) (صبحگاه، بامداد: بام( .درست است 3  گزينه .2

  )اجازه، راهنما، وزير: دستور(  
  )137 ، ص2كتاب ادبيات فارسي . (ري استمتن داده شده، متعلّق به رهي معي .درست است 2  گزينه .3
  )د واصفيمحمو: بدايع الوقايع) (قاضي ابرقو: اهللا سيرة رسول) (ماكسيم گوركي: هاي من دانشگاه( .درست است 4  گزينه .4

  )الملك توسي خواجه نظام: نامه سيرالملوك يا سياست) (يوهان ولفگانگ گوته: ها تئوري رنگ(  
  بق كرده و غمگين) صواب و مصلحت     د) حادثة صعب    گ ج) گ ب .درست است 1  گزينه .5
  تو فزايما و تصور مستي : مصراع دوم .درست است 3  گزينه .6
  استعاره مكنيه) شراب(حذف مشبه به : نگاه مانند شراب، مست شدماز ) الف .درست است 2  گزينه .7

  هميشه. 2    شراب. 1ايهام : مدام) ب
  جناس ناقص افزايشي: نام و نامه) هـ)     تشبيه.(نگاه به جانب دل من مانند نگاه خواجه بر غالم خويش است) تلميح به داستان ليلي و مجنون   د) ج

  ايهام): آرزو ـ رايحه(تضاد، بوي : گردم  بميرم و زنده) 1گ  .درست است 4  گزينه .8
  )تشبيه(اضافة تشبيهي : ، سنگ مالمتهاي جسماني و غرور استعاره از خواهش: سبو) 2گ 
  تشبيه: پايان عشق تلميح به داستان نوح، بحر بي) 3گ 

  جناس ناقص اختالفي: حبيب و طبيب. / مصراع اول واج ـِ تكرار شده استدر / نام شخصي . 2دوست . 1ايهام : حبيب/ تشبيه : قصة درد. درست است 1  گزينه .9
  )اسم پسوند+ اسم  دندانه و باغبان ) (اسمپسوند+ اسم  زار  سروستان و الله( .درست است 3 گزينه .10

  )صفت پسوند+ بن مضارع خزنده و جويا ) (صفت+ اسم + پيشوند  با استعداد و نامنظم(
  متممسه جزئي گذرا به ) ج) ناگذر(دو جزئي ) چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند ب) الف .درست است 2  گزينه .11

  چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند) د
  )انديش، پركار پرداز، باريك كار، تمثيل ساز، نازك مضمون: مركّب) (زندگي، كوشا: مشتق...) (شاعر، مفردات، زبان و : ساده( .درست است 4  گزينه .12
  ).ستچشم نداشتن، عبارت كنايي، فعل مركّب ا: مدار چشم از اين كورباطنان( .درست است 1  گزينه .13
  )متمم: وجود دارد؛ كه كهبراي : كه راست) (نهاد: عشق) (مسند: كشف) (قيد: كجا( .درست است 3  گزينه .14
  .شود دريافت مي» 2«مفهوم متن سؤال در آخرين عبارت آمده است؛ بميريد، پيش از آن كه بميريد، همين مفهوم از بيت  .درست است 2  گزينه .15
  .مفهومي يكسان دارد» 4«كه با بيت » .......دست  درياب كنون كه نعمتت هست به«: توجه به اين بيت داده شده استبيت سؤال با . درست است 4  گزينه .16
  .شود دريافت مي» 1«چنين مفهومي از بيت . وطن پرستي است: مفهوم داستان آخرين درس .درست است 1  گزينه .17
  .معنايي متفاوت دارد» 3«كردن است؛ اما بيت  توصيه به نيكي: »4و  2، 1«مفهوم ابيات  .درست است 3  گزينه .18
  .شود دريافت مي» 2«همين مفهوم از بيت . گردد هرچيزي سرانجام به اصل و ريشة خويش باز مي: معني عبارت سؤال .درست است 2  گزينه .19
  .آمده است» 4«بيند، چنين مفهومي در بيت  ميآفرينش خداوند تغييرناپذير است و انسان نتيجة كردارش را : مفهوم عبارت .درست است 4  گزينه .20
  .درست است 2  گزينه .21

  )سم مهلك: رز.) (اي كه روي جامة ديگر پوشند جامه: ردا.) (بستند تا از مسلمانان شناخته شوند كمربندي كه زرتشتيان يا مسيحيان بر كمر مي: زنّار(
  .درست است 4  گزينه .22

  )آلن رنه لوساژ: ژيل بالس) (تاگور: ماه نو و مرغان آواره) (شكسپيرويليام : ليرشاه) (تولستوي: سه پرسش(
  .درست است 3  گزينه .23

  توجيه و تفسير) تقاص و تاوان     ج) دنائت و رذالت     ب) الف
  .درست است 1  گزينه .24

  )خرابِ نگه نرگسِ شهالي تو :ست، واج ـِ تكرار شده امصراع اولدر ) (ويران و نابود. 2مست . 1ايهام : خراب) (استعاره از چشم: نرگس(
  .درست است 4  گزينه .25

  .شود دريافت مي» 4«چنين مفهومي از بيت .) دل شكسته ارزشمند است. هاي شكسته جاي دارد خداوند در دل: ان اهللا في قلوب منكسر: (مفهوم بيت
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  .درست است 4  گزينه .26
  ).نيست» يعرف«معادل صحيح براي (آگاه است  -  )نيست» في«معادل صحيح براي (بر ) 1

  ).، آگاه است1توضيحات گزينة  (داند  مي - !) جار و مجرور ال مفعول به - » السماوات في«(زمين و آسمان را  -!) مفرد ال جمع» السرّ«(اسرار ) 2

  ).، آگاه است1توضيحات گزينة  (عالم است  - !) جمع ال مفرد» السماوات«(آسمان ) 3
  .درست است 2  گزينه .27

ساختار عبارت فارسي با عربي .... (آن شفاء  - ) ادات استثنايي در عبارت عربي وجود ندارد(مگر اينكه  - !) نفياسم موصول ال حرف » ما«(نازل نكرد ) 1

  ).آن كامالً تفاوت دارد
  ...)، آن شفا 1توضيحات گزينة  (.... كه براي  - ) نيست» نزّل«معادل صحيح براي (نازل ننموده ) 3
  ).ضمير اضافي در عبارت عربي وجود ندارد(خدايمان ) 4

  .درست است 2  گزينه .28
  ).ساختار عبارت فارسي با عربي آن كامالً تفاوت دارد(و كمك به تو ) 1
  ).چنين تفضيلي در عبارت عربي وجود ندارد(بهتر از  - ) كه صفت تفضيلي است، نيست» أقدر«معادل صحيح براي (توانم  يم) 3
  ).، بهتر از3توضيحات گزينة  (بيشتر از  - ) توانم ، مي3توضيحات گزينة  (ام  توانايي) 4

  .استدرست  3  گزينه .29
  ).نيست» حالوة«معادل أدق براي (طعم شيرين  -) نيست» اغتنم«معادل صحيح براي (قدر بدان ) 1

  !). مثني ال مفرد» هما«(آن  - ) 1توضيحات گزينة  (طعم شيرين  - ) نيست» طراوة«معادل صحيح براي (شادي ) 2

ساختار عبارت فارسي با .... (طعم آن  - ) ضمير اضافي در عبارت عربي وجود ندارد(بودنت  -) ، قدر بدان1توضيحات گزينة  (باش ..... قدردان ) 4
  ).عربي آن تفاوت دارد

  .درست است 2  گزينه .30
  .ترين آنهاست پراجرترين عبادات مخفي: ص).تفاوت داردكه تركيبي اضافي است، كامالً » أخفاها«براي  ساختار عبارت فارسي(كه مخفي باشد  آنست

  ).چه بسا گروه اندكي بر گروه بسياري، به اذن خدا، غلبه كرده است(. درست است 4  گزينه .31
  .با توجه به معني فقط اين گزينه با عبارت عربي تناسب دارد

  .درست است 1  گزينه .32
  ).باشد است كه مذكر مي» محل«مرجع ضمير (محلّها  -) در ترجمه لحاظ نشده» به تو«ضمير اضافه ( يري) 2
  ).نيست» دهد به تو نشان مي«معادل صحيح براي (لك .... رأي  -) باشد است كه مؤنث مي» حبة«مرجع ضمير (بذره ) 3

توضيحات  (محلها  - ) ، رأي3توضيحات گزينة  :مضارع ال مستقبل، ثانياً» دهد نشان مي«: اوالً(سيري  -) 3توضيحات گزينة  (بذره ) 4
  ).2گزينة 

  .درست است 1  گزينه .33
أن «توضيحات  (يكونوا  -!) منصوب است ال مرفوع» كان«خبر(صديقان  - !) مثني است ال مفرد» والدين» «باشند«مرجع فاعل (أن يكون ) 2

  ).»يكون
  ).نيست» پدر و مادرشان«معادل صحيح براي (أبيهم و اُمهم  - ) 2توضيحات گزينة  ..... (أن يكون  - ) نيست» است... بر «معادل أدق براي (وجب علي ) 3
  ).3توضيحات گزينة  (أباهم و أمهم  -) 2توضيحات گزينة  (صديقان ) 4

  .»الشجرةفسار نحوه ..... أتقدم أنا «با توجه به عبارت . درست است 1  گزينه .34
  .»!إذا دعوت شجرة تأتيني: قال«: با توجه به عبارت. درست است 3  گزينه .35
  .»!إن اتّحدتم ال يقدر أحد أن يتغلب عليكم«: با توجه به معني و به عبارت آخر. درست است 2  گزينه .36
  .».....إن اتّحدتم «ر عبارت و به جمالت آخ) انسان تنها را فريادرسي در زندگي نيست(با توجه به معني . درست است 2  گزينه .37
  .درست است 1  گزينه .38

  ).، مفعول بهشجرةً :ص( شجرةٌ
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  .درست است 4  گزينه .39
  ).، مفعول بهمجموعةَ: ص( مجموعةُ

  .درست است 3  گزينه .40
  ).صحيح: ص(معتل و أجوف ) 1
  ).حرف واحد بزيادة: ص(حرفين  بزيادة) 2

  ).»الناس«فاعله : ص(المستتر » هو«فاعله ضمير ) 4
  .درست است 4  گزينه .41

  ).حرفين من باب تفعل ثالثي بزيادةمزيد : ص(بحرف واحد من باب تفعيل  ثالثيمزيد ) 1

  ).صحيح: ص..... (معتل و أجوف ) 2
  ).للمعلوم مبني: ص(للمجهول  مبني) 3

  .درست است 2  گزينه .42
  ).مجرور بالياء( بالكسرةمجرور ) 1

  ).األولياء للموصوف: .... ص(للموصوف رجل ) ...... 3
  ).1توضيحات گزينة  ( بالكسرةمجرور ) 4

  .درست است 1  گزينه .43
  ).دعت، اعالله بالحذف: ص(دعوت 

  .درست است 1  گزينه .44
  ).نائب فاعل و مرفوع بالواو» ذوالعلم«: ص(ذاالعلم 

  .درست است 4  گزينه .45
  ).علي الفتح مبنيجنس و  نفي، اسم الي طاقةَ: ص( طاقةٌ

   )ممكن نيست كه صياد، آهوي زيبا را بكشد، وقتي كه زيبايي را دوست دارد(. درست است 1  گزينه .46
  .مجرور هستند: الذهبيةمرفوع، : مجرور، عاشق» النادرةو  مختلفة«هاي ديگر كلمات  اما در گزينه. من الظبي است بالتّبعيةمنصوب » الجميل«صفت 

مفعول  دوم» عند«اول مفعول فيه للزمان و » عند«). شود هاي ما از اطمينان پر مي آيي قلب وقتي نزد ما مي(توجه به معني  با. درست است 4  گزينه .47
  .ها آمده نه هر دوي آنها ها فقط يكي از ظرف فيه للمكان است، اما در ديگر گزينه

  )خندي ما واقعاً مي در هر مكان و هر زماني تو به روي(با توجه به معني . درست است 3  گزينه .48
مفعول به، خبر كان، مفعول مطلق نوعي، : هاي ديگر به ترتيب بقاء، فكراً، حقّاً، جميعاً، دائماً در گزينه: اما كلمات. مفعول مطلق للتأكيد است» تبسماً«

  .باشند حال، مفعول فيه مي
  ).كردي، براي اينكه مردم تعجب نكننددهم به احدي از آنچه  خبر نمي(با توجه به معني . درست است 3  گزينه .49

  .هستند» حال«هاي ديگر  در گزينه» ....مسرعاً، صائحاً، تعباً، و جملة و هو «: باشد نيامده، در حالي كه كلمات»حال«در اين گزينه هيچ كلمة منصوبي كه 
 مستثني مفرغ است و منصوب به). كند را كه تفكّر مي مگر كسي -احدي را  - دهد  قرآن مخاطب قرار نمي(با توجه به معني . درست است 1  گزينه .50

  ).4و  3گزينة (يا نائب فاعل ) 2گزينة (هاي ديگر مرفوع است به اعراب فاعل  اعراب مفعول به، در حالي كه در گزينه
 

 
 

  
  .درست است 3  گزينه .51

 اأَرض و ما بينَهما إِلّخَلَقْنَا السماوات و الْ ما«باشند و پيام آية شريفة  هدف و غايتي مشخص مياند و داراي  تمام مخلوقات اين جهان به حق آفريده شده
  )2(دين و زندگي  24ص  .حاكي از آن است » ...بِالْحقِّ و أَجلٍ مسمى

  .درست است 1  گزينه .52
نگرد يا به  از اين رو هركس در خود مي. هاست در ما قرار داد ها و زيبايي ايش به همة خوبيخدا سرشت ما را با خود آشنا كرده و گرايش به خود را كه گر

 با ابيات در سؤال تناسب» ...وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها  فَأَقم«بنابراين آية شريفة يابد  نشيند خدا را مي تماشاي جهان مي
  )2(دين و زندگي  37ص  .مفهومي دارد
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  .درست است 2  گزينه .53
مسلماً غير از اين زندگي دنيا ما، چيزي در كار نيست، پيوسته : فرمايد مي»  حياتُنَا الدنْيا و ما نَحنُ بِمبعوثينَ اإِلّقَالُوا إِنْ هي  و«با توجه به آية شريفة 

  )2(دين و زندگي  59ص  .گيرد، و ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد ديگري جاي ما را ميميريم، و نسل  گروهي از ما مي
  .درست است 4  گزينه .54

  )2(دين و زندگي  67ص  .گردد موضوع امكان معاد با توجه به قدرت نامحدود خداوند مفهوم مي» يحسب الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجمع عظَامه أَ«آيه شريفة 
  .درست است 2  گزينه .55

» ...ضِ قَالُوا أَ لَم تَكُنْ أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِرُوا فيها الَّذينَ تَوفَّاهم اْلمالَئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم قَالُوا فيم كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مستَضْعفينَ في الْأَر إِنَّ«آية شريفة 
قَالُوا الْحمد للَّه الَّذي صدقَنَا وعده و  و«باشد و آية  اند مي اند و هجرت نكرده ر عالم برزخ با كساني كه به خود ستم كردهحاكي از گفتگو فرشتگان مرگ د

ضثَنَا الْأَرر2(دين و زندگي  86و  69ص  .افتد در عالم قيامت اتفاق مي» أَو(  
  .درست است 4  گزينه .56

بايد مسلمانان، فضاي : بود كه فرمود) ره(مبناي اين پيام امام خميني» تَجِد قَوماً يؤْمنُونَ بِاللَّه و الْيومِ الĤْخرِ يوادونَ منْ حاد اللَّه و رسولَه الَ«آية شريفة 
  )2(دين و زندگي  12ص .كنندسراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا لبريز 

  .درست است 3  گزينه .57
بيانگر اين استكه زنان نيز مانند مردان وظيفه دارند كه از نگاه به نامحرم » ...للْمؤْمنَات يغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ ويحفَظْنَ فُرُوجهنَّ  قُلْ«آية شريفة 

  )2(دين و زندگي  135ص .نمايندخودداري كنند و دامان خود را از گناه حفظ 
  .درست است 1  گزينه .58

از اينان در كارهاي گناهكاران شركت نداشتند  گروهي: السالم در مورد قوم بني اسرائيل كه مورد لعن پيامبرانشان واقع شدند، فرمودند امام صادق عليه
  )2(دين و زندگي 15ص .شدند خنديدند و با آنان مأنوس مي ها مي كردند به روي آن ها را مالقات مي اما هنگامي كه آن

  .درست است 2  گزينه .59
  )2(دين و زندگي  184ص .اش را بگيرد نبوده بايد نماز را تمام بخواند و روزهاگر فرزند با نهي پدر و مادر به سفري برود كه آن سفر بر او واجب 

  .درست است 4  گزينه .60
شريع كرد آنچه را كه به نوح سفارش كرده و نيز آنچه را كه تبراي شما از دين : فرمايد قرآن مي» ...لَكُم منَ الدينِ ما وصى بِه نُوحاً  شَرَع«با توجه به آية 

ن وحي كرديم و آنچه سفارش كرديم به ابراهيم و موسي و عيسي كه دين را بپا داريد و در آن متفرق نشويد بر مشركين سخت است، آن چه كه آنا به تو
  )3(دين و زندگي  21ص  .كني را بدان دعوت مي

  .درست است 1  گزينه .61
مند از ايمان و سيراب از  تواند از تاريكي به نور آيد كه بهره كسي مي» ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ اللَّه«با توجه به آية شريفة 

  )3(دين و زندگي  49ص  .سار واليت الهي باشد چشمه
  .درست است 3  گزينه .62

: ترتيب بن ابيطالب است و سپس به نخستين آنان علي. اند بر، آنان جانشينان من و امامان بعد از مناي جا«: فرمود )صلي اهللا عليه و آله و سلم(رسول خدا 
و تو در هنگام پيري او را خواهي ديد و هر وقت او را  - كه در تورات به باقر معروف است –بن الحسين، محمدبن علي  بن علي، علي بن علي، حسين حسن

  )3(دين و زندگي  66ص  .ترتيب نام بردند السالم را به ديدي، سالم مرا به او برسان و سپس بقية ائمه عليهم
  .درست است 2  گزينه .63

شود و شيعة بدون عمل دوري مردم به آن بزرگواران  مي) صلوات اهللا عليهم(هل بيت ايشان مندي مردم جهان به پيامبر اكرم و ا شيعه با عمل سبب عالقه
  »كونوا لنا زيناً و التكونوا علينا شيناً«: فرمايد السالم مي از اين رو امام صادق عليه. گردد را در پي دارد، اين خود گناه بزرگي محسوب مي

  )3(دين و زندگي  83ص 
  .درست است 4  گزينه .64

السالم شدت اختناق  و در دوره امامت امام كاظم عليه. السالم در كنار گسترش معارف به تجديد بناي سازمان تشيع پرداخته شد زمان امام سجاد عليه در
1ص .داد صورت مخفيانه و در قالب تقيه مبارزاتش را ادامه مي به قدري بود كه ايشان به 4 1و 5 3(دين و زندگي(  

  .درست است 3  گزينه .65
برسد در حالي كه پيش از ) عج(خوشا به حال كسي كه به حضور قائم «: دو سخن گوهربار رسول گرامي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم كه فرمودند

ترتيب مربوط به پيروي از  ، به»ن كامل و مسلماني مورد رضايت او مالقات كندهركس كه دوست دارد خدا را در حال ايما«و » قيام او نيز پيرو او باشد
  )3(دين و زندگي  124و  123ص  .و تقويت معرفت، ايمان و محبت به امام است) عج(امام عصر 

  .درست است 1  گزينه .66
بيني شدي به بزرگي حكومت خداوند كه  دچار تكبر يا خودبزرگاي مالك، اگر با مقام و قدرتي كه داري : فرمايد السالم به مالك اشتر مي عليه حضرت علي

  )3(دين و زندگي  146ص  .گرداند دهد، و عقلت را به جايگاه اصلي باز مي اين كار تو را از آن سركشي نجات مي. برتر از توست بنگر
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 صفت
 قيد

  .درست است 3  گزينه .67
است و بر اثر ازدواج و پاسخ صحيح به اين نياز، هركدام از مرد و زن به يك آرامش گيري نهاد خانواده نياز جنسي مرد و زن  ترين زمينة شكل ابتدايي

  )3(دين و زندگي  178ص  .رسند رواني مي
  .درست است 2  گزينه .68

ه انجام باشد و پرداخت نفقه برعهدة شوهر است و شرط آن نيازمند بودن زن نيست بلك در پيمان ازدواج اذن پدر براي ازدواج دختر از شرط اصلي مي
  )3(دين و زندگي  199و  198ص  .اگر زن ثروتمند هم باشد، باز هم تكليف برعهدة مرد است. وظايف همسري است

  .درست است 1  گزينه .69
و هاي بهشت  كيست كه پيوسته به ياد معاد و زيبايي. هاي بسيار مؤثر براي تقويت عبوديت و اخالص، توجه به ياد معاد و روز حساب است يكي از راه

  دانشگاهي ديني پيش 36ص  .هاي جهنم باشد اما خود را براي آن آماده نكند عذاب
  .درست است 4  گزينه .70

  .باشد ميبيانگر تقدير الهي » اللَّه يمسك السماوات و الْأَرض أَنْ تَزُوالَ إِنَّ«ناظر بر قضاي الهي و آية » لتَجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه«عبارت قرآني 
  دانشگاهي ديني پيش 43و  42ص 

  .درست است 2  گزينه .71
گرا، خود را با نظام حاكم بر جهان كه نظامي  در حقيقت، انسان حق. دنبال تالش و مجاهدت است هاي توفيق الهي، نصرت و هدايت الهي به يكي از جلوه

6ص .دهد ها قدم نتيجه مي قدمش به اندازة دهكند و يك  حق است هماهنگ كرده و در نتيجه نظام خلقت به او كمك مي دانشگاهي ديني پيش  
  .درست است 3  گزينه .72

» تخليه«يا » پيرايش«دهد، اين عمل را  وشو مي كند و آن را شست توبه گناهان را از قلب خارج مي. هاست گناه آلودگي است و توبه، پاك شدن از آلودگي
7ص »التائب من الذّنب كمن ال ذنب له«: فرمايد همين دليل است كه رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم مي بهگويند،  مي دانشگاهي ديني پيش  

  .درست است 1  گزينه .73
اولين آياتي كه بر . تني بر تفكر و علم سوق دهدنبي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم آمد تا آداب جاهلي را نابود كند و مردم را به سوي زندگي مب

آموزي  رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم نه تنها همه را دعوت به علم. نازل شد و آغازگر رسالت وي بود، دربارة دانش و آموختن بود) ص(رسول خدا 
  .از آن استحاكي » هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ الَ يعلَمونَقُلْ «: آية شريفةو » طلب علم بر هر مرد و زن واجب است«: كرد، بلكه فرمود

  دانشگاهي ديني پيش 86ص 
  .درست است 4  گزينه .74

سرعت فتح خواهد هاي افتخار را به  كند، قلعه را، نه صرفاً در لفظ كه در عمل بيان مي» توانيم ما مي«ملتي كه به توانايي خود ايمان و باور دارد و عبارت 
  دانشگاهي ديني پيش 94ص  .كرد

  .درست است 3  گزينه .75
بند و باري دنياي كنوني ضرورت يابد، فراهم كردن امكانات آن واجب كفايي است  هاي ورزشي براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بي اگر ورزش و بازي

1ص .هاي معمولي، حرام است ها و ورزش بندي در بازي و شرط 6دانشگاهي ديني پيش  
 

  
  
 

  گرامر و لغت: بخش اول
 

  .درست است 3  گزينه .76
وجود دارد كه جمله دوم را كامل  (who were shouting or who shout)در اين جمله بعد از فاعل يك عبارت كوتاه شده از شبه جمله وصفي 

  .باشد درست مي shoutedاست اگر جمله مجهول باشد  shoutingصورت  كند كه كوتاه شده آنها به مي
  .درست است 1  گزينه .77

    :مثل. رود كار مي اسم همراه با صفت به suchجمله ديگري افزود و بعد از  thatتوان با حرف ربط  مي so+ بعد از تركيب 

  t wear them.’I can so small thatThese shoes are   
 ».توانم آنها را بپوشم اند كه من نمي قدري كوچك ها به اين كفش«

  .درست است 2  گزينه .78
  .كار ببريم به toصفت بايد مصدر با +  enoughبعد از تركيب 

  .درست است 4  گزينه .79
بيانگر عملي است كه ممكن است در گذشته صورت گرفته باشد ولي معلوم نيست كه صورت گرفته  فاعل+  have  +might+ قسمت سوم فعل ساختار 

  .باشد در اين جمله گوينده از انجام گرفتن عمل مطمئن نمي. يا نه

 زبان انگليسي
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  .درست است 2  گزينه .80
  .بينم من شما را دم در تĤتر مي

  مقصد) 4  مبلّغ) 3  درِ ورودي) 2  شبكه) 1  
  .درست است 4  گزينه .81

  .ما از يك اتوبوس به اتوبوس ديگر منتقل شديم تا زودتر برسيم
  منتقل كردن) 4  امتداد دادن) 3  پائين آوردن) 2  پرتاب كردن ) 1  

  .درست است 3  گزينه .82
  .هاي او خاتمه داد سرانجام مرگ به گرفتاري

  حواس پرتي) 4  گرفتاري) 3  طراحي) 2  افزايش) 1  
  .درست است 3  گزينه .83

  .شوند شان با خسارت مواجه مي استفاده  كامپيوترهاي جديد اغلب در چند سال اول
  محاسبه كردن) 4  مواجه شدن) 3  ماندن  زنده) 2  رها كردن) 1  

  .درست است 1  گزينه .84
  .من راجع به آن موضوع كامالً با شما موافقم

  مخصوص، ويژه) 4  معمولي، عادي) 3  مراقب، مواظب) 2  كامالً) 1  
  .درست است 1  گزينه .85

  .من پول را به قصد اينكه روز بعد پس بدهم قرض گرفتم
  ارائه) 4  افكندن، انداختن) 3  ارتباط) 2  قصد، نيت) 1  

  .درست است 3  گزينه .86
  باشد؟ بيني شده مي ها پنج درصد كمتر از مقدار پيش ايد كه قيمت آيا مشاهده كرده

  كردن جلوگيري) 4  بيني كردن پيش) 3  كردنمحافظت ) 2  آماده كردن) 1  
  .درست است 2  گزينه .87

  .توانيم نسبتاً راحت زندگي كنيم اگر كار كردن را تا بعدازظهر ادامه دهيم، با حقوق دولتي مي
  شدت  به) 4  قبالً) 3  راحتي   به) 2  از نظر ذهني) 1  
    
  كلوز تست: بخش دوم  

  
  .درست است 1  گزينه .88

  .باشند اي مي هاي نامنظم و تيره با سطوح بسيار سخت حفره دهد كه هردو كُره ماه داراي شكل كاوشگرهاي فضائي گرفته شده نشان ميتصاويري كه توسط 
  .صورت مجهول آورده در اينجا كوتاه شدة وجه وصفي نياز است دهد كه فعل آن را بايد به مفهوم جمله نشان مي

  .درست است 2  گزينه .89
  .استآمده ) 88(ترجمه در 

  موشك) 4  مرحله، دوره) 3  سفينه كاوشگر) 2  روبات) 1  
  .درست است 4  گزينه .90

  .ترجمه داده شد
  شدت، سخت به) 4  طور محكم و استوار به) 3  به نرمي) 2  اكثراً) 1  

  .درست است 2  گزينه .91
Phobos هاي مريخ كه داراي قطر متوسط بيست و دو كيلومتر و  يكي از سيارهDeimos باشد تر از فوبوس مي سياره ديگر حتي كوچك.  

  دور) 4  قرار بي) 3  متوسط) 2  مثبت) 1  
  .درست است 4  گزينه .92

  .با اندازة قطري در حدود چهارده كيلومتر
  گيري نمودن اندازه) 4  بيان كردن) 3  تأكيد نمودن) 2  ارزيابي كردن) 1  

  

  درك مطلب: بخش سوم  
  .درست است 1  گزينه .93

  .باشد مي..................... به  متن در اصل راجع
  در كره  ها براي برگزاري جشن بهترين روش) 2  گيرند چوسوك چيست و چگونه آن را جشن مي )1  
  .است كردههايي كه جشن چوسوك تغيير  راه و رسم) 4    ترين جشن كره معروف )3  
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  .درست است 2  گزينه .94
  دهد؟ از  چوسوك ميچرا دولت به همه مردم يك تعطيلي كاري قبل و بعد 

  چون مدت سه روز جشن دارند) 1  
  و سپس بازگشت به محل زندگي خود به زادگاهشان رفتنبراي ) 2  
  باشند چون كاركنان دولت خواستار كار در روز تعطيلي مي) 3  
  هاي فوت شده براي اداي احترام به افراد خانواده) 4  

  .درست است 4  گزينه .95
  باشد؟ جشن چوسوك درست نمي يك از جمالت زير درباره كدام

  هاي برنجي به شكل ماه درست كردن كيك) 2    زيباهاي  ملبس شدن به لباس) 1  
  »!چوسوك«پرسي خانواده با گفتن  احوال) 4    بيرون رفتن از خانه در زير نور ماه) 3  

  .درست است 4  گزينه .96
  .دهد ارتباط ميبه گذشته ..................... ها را  اي بر طبق متن چوسوك كره

  ها قبل ادامه دارد هايي كه از مدت ها و جشن با داشتن سنت) 1  
  با خوردن غذاهاي سنتي) 2  
  اند هايي كه فوت كرده خاطر آوردن اعضاء خانواده به) 3  
  هر سه مورد) 4  

  .درست است 4  گزينه .97
  .................... .در متن تأكيد شده است كه درياي مديترانه 

  ها را جذب كند جالبي ندارد كه توريستچيز ) 1  
  مشهورترين سطح دريائي را در دنيا دارد) 2  
  خواهد از سواحل آن ديدن كند باشد كه هيچ توريستي نمي به قدري آلوده مي) 3  
  باشد ترين مكان براي برگزاري تعطيالت مي ترين جاست بلكه آلوده نه فقط معروف) 4  

  .درست است 3  گزينه .98
  ..................... طبق متن، آلودگي نتيجه 

  .اند سمي است كه شهرها بر روي ساحل ريخته) 1  
  .آب كثيفي است كه بدون تصفيه شدن به دريا فرستاده شده است) 2  
  .شود در آب ريخته ميسم، نفت و آب كثيفي است كه ) 3  
  .ور مانده استها شنا  ها رها شده و بر روي  آب نفتي است كه از كشتي) 4  

  .درست است 2  گزينه .99
  .نزديك است...................... در اواخر متن از نظر معني به  attitudeلغت 

  مقدار) 4  صورت حساب) 3  جنبه، نظر) 2  لهجه) 1  
  .درست است 3  گزينه .100

  .اندازد به خطر مي...................... گفته شده مسئله آلودگي، زندگاني 
1فقط ) 1   دريا نه مردم اطراف آن را) 2    ميليون توريست را  
  اكنند ر بازديدكنندگاني را كه همه ساله از آن ديدن مي) 4    هم دريا و هم مردم اطراف آن را) 3  
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  .درست است 3  گزينه .101
گذارد اين شكل به نوعي كارهاي اوليه ژان  دارد كه هنرمند انرژي زيادي را در آن به نمايش مي نام» زن و دوچرخه«تصوير نشان داده شده از دكونينگ 

  .آورد دو بوفه را به خاطر مي

  .درست است 4  گزينه .102
درك وزن، ها به  اجراي درست ضربي. گويند هاي مختلف را ضربي نوازي و ضربي خواني مي اجراي قطعات موزون با استفاده از اشعار شاعران در وزن

  .شناخت شعر، مهارت در اجرا و استعداد خالق در بداهه سرايي بستگي دارد

  .درست است 4  گزينه .103
آنها در حين سواركاري يا جنگ براي محافظت از پاها، دو ساق . پوشاك اقوام پارتي تا حدي شبيه به مادها بوده و در واقع پيشينه پوشاك امروزي است

  .شود هاي بعد مشاهده نمي پوشيدند كه در دوره روي شلوار مي» شرانپو«بندگشاد چرمي به نام 

  .درست است 3  گزينه .104
اليه نزديك كادر  ها در منتهي توان به مونس الحرار اشاره كرد كه در آن فضاي تصويري كم عمق فشرده بوده و پيكره هاي مصور مكتب شيراز مي از كتاب

  .اند قرار گرفته

  .درست است 1  گزينه .105
سزان بر . ها خارج كرد بندي، او را از جرگة امپرسيونيست ست با نقاشان امپرسيونيست همراه بود، اما اعتقاد او به ضرورت استحكام در تركيبسزان نخ

  .كرد هاي رنگ و نور بودند، شكل پايدار و اساسي اشياء را جستجو مي ها، كه در پي جلوه خالف امپرسيونيست

  .درست است 4  گزينه .106
باشد كه در آن قواي مرموز طبيعت با هم در  هاي سحرانگيز مي ها و سمبل اين هنر پر از نشانه. شود لرستان ذوق تصويرسازي يوناني مشهود نميدر هنر 
  .ستيزاند

  .درست است 2  گزينه .107
  .ها بود هنگي رنگها، دقت در طراحي و هما هاي سده نهم هجري ايران، تنها وسيله بيان احساسات دروني و رفتار انسان در نقاشي

  .درست است 3  گزينه .108
هايي كامالً درونگرا و با  آنان با طرح. روتلوف، كريشنرونولده پديد آمد - اولين گروه اكسپرسيونيست به عنوان گروه پل با حضور هنرمنداني چون اشميت 

  .ريزي از زندگي پيرامون خود را به تجسم درآورندضربات محكم قلم و بيانگري رنگ توانستند نوعي ديدگاه آگاهانه از بدوي گرايي و عاملي غ

  .درست است 1  گزينه .109
در اين . مصري مشهور است -سازي رومي  باشيم كه به تك چهره اي در نقاشي رومي مي در قرن دوم بعد از ميالد مسيح شاهد ظهور شيوة تكنيكي تازه

  .نمايي دقيق اجرا شده است پردازي و برجسته ط سايهسازي با توجه به ضواب شبيه» رنگ موم«شيوه با استفاده از تكنيك 

  .درست است 2  گزينه .110
  .هاي پهن آنها را احاطه كرده است و يكي از هفت اصل نقاشي ايراني است شود كه برگ هايي گفته مي فرنگي به گل و بوته

  .درست است 1  گزينه .111
  .قرار، روي هم نهاد و از به كار گرفتن خط مستقيم خودداري كرد هاي بي ا با موجهاي عظيم سنگ برش خورده ر اش، اليه آنتونيو گودي در اثار معماري

  .درست است 4  گزينه .112
هاي  مثالً مجسمه. آموخته است بايست آنها را از اوان جواني مي گرفته كه هر هنرمند مي اي از قواعد بسيار جدي را در بر مي سبك هنر مصري مجموعه

  .زانوانشان باشدنشسته بايد دستهايشان روي 

  .درست است 2  گزينه .113
بندهاي منقوش كليسا بيانگر آن است كه اين استادان  ها، قرمزهاي پر رنگ و سبزهاي تيره شيشه هاي غليظ تذهيب كتاب در قرن دوازدهم ميالدي، رنگ

  .اند كرده از عدم پايبندي خود به واقعيات طبيعي، به نحو نيكويي استفاده مي
  

 درك عمومي هنر
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  .ستدرست ا 3  گزينه .114
نمايي، موضوعات مذهبي را به ترتيبي عامه پسند و بدون اصول پيچيده فلسفي  او بر اساس اصول واقع. نقاشي باروك ايتاليا با نام كاراوادجو بلند آوازه شد

  .به تصوير كشيد

  .درست است 4  گزينه .115
هاي وسيع رنگي به روي بوم، سطوحي  بوده، لذا با خلق ميدانجريان دوم اكسپرسيونيسم انتزاعي بيشتر شيفتة نيروي احساسي و كيفيت استعاري رنگ 

  .باشد هاي رنگي مشهور است و نمايندة اصلي آن مارك روتكو مي اين جريان به نقاشي حوزه. ساخت تر با بافتي ساده را پديدار مي هر چه گسترده

  .درست است 2  گزينه .116
  .باشد دوريك ميتصوير نشان داده شده مربوط به قسمت پيشاني ستون شيوة 

  .درست است 3  گزينه .117
هاي چيني دوره سونگ در  ترين تحول در سفالگري دورة سلجوقي، استفاده از نوعي خمير سفيد براي ساخت بدنه بود كه تقريباً شبيه خاك بدنه مهم

  .ستاي بسيار نازك است كه با لعاب قليايي شفاف پوشش داده شده ا بدنه اين ظروف، داراي جداره. چين بود

  .درست است 1  گزينه .118
به دليل تعصب زيادي كه در عقايد خود داشت نقاش . ها قرار داد گرايي نابهنگام و تأكيد زياد بر اصالت طراحي، انگر را در برابر رمانتيك كالسيك

  .آكادميك قلمداد شد

  .درست است 2  گزينه .119
  .تزي در مقابل امپرسيونيسم بوجود آوردند ادراك مستقيم، آنتيرودون و مورو در آثارشان با كمك سادگي طرح و تزيين نقش و تعديل 

  .درست است 4  گزينه .120
. شد هاي تصويري روي پارچه چاپ مي در سدة سيزدهم در اروپا طرح. بر اساس شواهد، چاپ با لوح چوبين نيز هم چون كاغذ از چين به اروپا رسيد

در همين سدة سيزدهم ) هاي چوبي در اروپاست هاي چاپ با لوحه ترين نمونه كه از قديمي(ز هاي چوبي ني هاي بازي چاپ شده با لوحه احتماالً كارت
  .رواج داشته است

  .درست است 1  گزينه .121
شدند و چند نمايشگاه از آثارشان در پاريس  - مبتني بر رنگ بيانگر و الگوي خطي موزون  -شناسي آثار گوگن  ها نقاشاني بودند كه مجذوب زيبايي نبي
  .ا كردندبر پ

  .درست است 2  گزينه .122
ها يا به اصطالح زمينه، آن را  آميزد و هم در خط و نوشته و هم در فاصله بين نوشته در شيوه كوفي موشح، خطاط اصول هندسي و نقاشي را در هم مي

  .كوفي موشح گرديده است خواني خط خورد كه همين موضوع باعث ديرخواني و سخت هاي متنوع در آن به چشم مي كند و يا گره تزيين مي

  .درست است 3  گزينه .123
باشند و ميزان آب استفاده  مدت ظهور طوالني، همزدن بيش از حد دارو، غليظ بودن دارو و باال بودن دماي داروي ظهور باعث زياد ظاهر شدن عكس مي

  .شده در دارو نقشي در آن ندارد

  .درست است 3  گزينه .124
  . سازي در ميان آنها رايج بود توجه به قيافه واقعي اشخاص است و به اصطالح امروز پرتره يكي از خصوصيات مكتب هند و ايراني

  .درست است 1  گزينه .125

1/(سازي عبارت است از كنار هم چيدن آجرها به طوري كه روية مرئي آنها  هره 5 5  يا/21 5   .همجوار باشدتر  از ضلع طويل) متر سانتي 5

  .درست است 1  گزينه .126
از خصوصيات اصلي آن نمايش، تغيير شكل و دگرگوني، تضاد و . چه حركت فيزيكي و چه احساسي يا روحي. بر هنر باروك حركت و جنبش مسلط است

  .باشد تعارض، مهارت و استادي، فصاحت و بالغت، تمثيل، مراقبه و تعمق و قدرت مطلق مي

  .درست است 4  گزينه .127
در اين حالت سايه بيني بر روي لب . شود اي، نوعي نورپردازي است كه چهره در آن نور اصلي در برابر صورت و اندكي باال قرار داده مي نورپردازي پروانه

  .افتد بااليي مي
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 .درست است 2  گزينه .128

 .شود جام شيشه تقويت يافته با تور سيمي، شيشه مسلح ناميده مي

 .درست است 3  گزينه .129

اين نقشه از تكرار نوارهاي دعا در كنار هم به طوري كه در نهايت و به طور كلي . ها و گاه بر روي اشياء سفالين اي است راهراه در بافته مات نام نقشهمحر

 .شود شوند، ايجاد مي هاي باريكي از هم جدا و مشخص مي گيرند كه با حاشيه نوارهاي مكرري در كنار هم قرار مي

 .استدرست  4  گزينه .130

رود و معموالً بر روي  هاي استان اصفهان به شمار مي ترين سوزن دوزي هاي سنتي و زيباي ايران است و از قديمي چشمه دوزي يكي از رودوزي

 .گيرد هاي كتاني سفيد يا رنگي با نخ هم رنگ پارچه انجام مي پارچه
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .درست است 4  گزينه .131

A:                                                فرض − −
= − + − = − − =

2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3
2 2 3 3 2 3 6

 

−A:                                                                                در اين صورت −
= =
− − +

1 6 6
3 2 4 3 3 2 4 3

                     

):                           در نتيجه ) ( )   − −
+ = + = −      + +   

6 66 2 8 3 2 3 2 4 3 12
3 2 4 3 3 2 4 3

 

 .درست است 3  گزينه .132

a a a a a b b
b b b

+
→ = ⇒ + = +

+

2 2
2 2

2 2 3 3 3 

a :                                                                                                                            از طرفي b a b− = ⇒ = +4 4 

)                                : بنابراين ) ( )b b b b b b b b b+ + + = + ⇒ + + + + = +2 2 2 24 4 3 3 8 1 6 4 3 3 

( )( )
b

b b b b b b
a
=

− − = ⇒ − − = ⇒ − + = ⇒  = −
2 2 5

2 6 2 3 1 5 2
2

     

b:                                                 در نتيجه a a b= ⇒ = + = ⇒ + = + = + =2 2 2 25 5 4 9 9 5 81 25 1 6 
  .درست است 1  گزينه .133

=   دقيقه                 × =22 3 ,كوچكترين مضرب مشترك اعداد 24 ,

= ×


= ⇒


= ×

3

2

6 2 3

8 2 12 8 6

12 2 3

 

 .درست است 1  گزينه .134

( )

( )

( )
( )

a
b

 
 
 = =
 
 
 

8
2

8 2
8

4 4 4 22

2 2 2 2

4 24 2

 

:                          در نتيجه
( )

( )
( ) ( ) ( )a

b

×
= = = =

×

8 2 4 2 4 24 28 4 2
4 4 2 4 2 4 24 2

2 2 2 2 2 2
2

2 22 2 2
 

):                                                                                  بنابراين ) ( )a
b

 = = = =  

28 2 2 24 2 2
4 2 4 2 2 

 

 درك عمومي رياضي 
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  .درست است 4  گزينه .135
b                                                                   : معادله درجه دوم ريشه حقيقي ندارد ac   2 4   

:                                                  بنابراين (a ) (a) (a) (a a ) a          2 2 22 1 4 4 2 1 4   

a24                                                              :در نتيجه a a   28 4 4 a a


    
18 4

2
  

   .درست است 2  گزينه .136
  
  
  
  

sin                :                                                                                                                            فرض 
3
5

  

AC:                                                                           بنابراين AC
sin AC

BC


      

3 3 2 12
2 5 5




  

:                                                  در نتيجه     AB BC AC

AB

      

 

2 2 2 2 22 12 4 144 256

256 16

    

                                                                                         : بنابراين  16 12 2 48محيط مثلث  
   .درست است 1  گزينه .137

 a b a b a    2 2 2 2476 b 2 ab a  22 b 2  476  

ab                                                                                      :در نتيجه ab , a b    2 476 238 3  

                                                            :بنابراين 
ab

b b b b
a b


        

2238
3 238 3 238

3
  

b                                                                :در نتيجه
      

  
3 9 952 3 961 3 31

2 2 2
  

b                                                                :بنابراين a

       


28 14
2 14 3 17
34 17
2

  

ab       14 17 238 2 3 8 13  

  .درست است 2  گزينه .138

                           
  
ab ab

a b b a ab a b ab

 

       2 2
2944

1 1 2944 1 1 1 2944     
  

  :در نتيجه

ab (a b ) ab (a b) ab         
2 2 21 1 1 2944 1 1 1 2 2944     

                                                :بنابراين
ab (a b)

ab ( )
a b

      
 

2
2121 1 2944 121 1 2 2944

2
   

ab                                                                        :در نتيجه ab    121 2944 4 29 4 24   

ab
(b ) b b b

a b a b


           

224
2 24 2 24

2 2
  

b
(b ) (b ) a

b

 
      

6
6 4 6

4
  

a                                                                                                                     :بنابراين b 1  
 .درست است 4  گزينه .139

1متر مكعبسانتي 1   متر مكعبليتر، سانتي,1     ليتر1 1   متر مكعب  
متر مكعب حجم آب داخل هر بطري                                                                      سانتي 1 2 8        

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 قابل قبول
 غير قابل قبول
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,                             بطري                                                                                        1 8 125         
بطري اضافي                                                                                                                  125 1 25     

  .درست است 2  گزينه .140
  عدد طبيعي= n           :                                                                                                                            فرض

  :بنابراين

n n n n (n n )

n

n (n ) (n ) n

n

     


     
 

   

4 3 2 2 2

2

3

56 56

8 7 7
8

8 8 8 2 6




  

  .درست است 2  گزينه .141

x y x y

x y x y
x x

x y x y

    

    
         

2 3 2 31 1
1 1 1 1

2 3 1 2 3 1
5 4 8

3 1 3 3 3

       
     

       
      

       

  

  : در نتيجه
x

y
y

     
81 8 2 4
2
          
  

  

  .درست است 3  گزينه .142
x =تعداد روزهاي كار كارگر اول به تنهايي  
x 2 =تعداد روزهاي كار كارگر دوم به تنهايي  

اگر كارگر اول در يك روز: در نتيجه
x

در يك روزدهد، كارگر دوم كار را انجام  1
x

1
2

  .دهدكار را انجام مي

  :بنابراين

xروز  x
x x x


       

1 1 1 2 1 1 2 54 27
2 18 2 18

  

  .درست است 3  گزينه .143
، ، ، ,    3 3 3 3 35 125 6 216 7 343 8 512 9 729  

  .پذيرندبخش 4بر  216و  512در ميان اعداد فوق، دو عدد 
  .)پذير باشدبخش 4دو رقم سمت راست بر پذيرند كه دو رقم سمت راست آن دو صفر يا بخش 4اعدادي بر عدد (

728=512+216 

  .درست است 3  گزينه .144
a.                                                                                سه عدد طبيعي فرد متوالي باشند: فرض ,a ,a 2 2  

   :در اين صورت
(a ) a (a )

a a a a a a

    

          

2 2 2

2 2 2 2
2 2 1 91
4 4 4 4 1 91 3 1 91 8 1 83



  
  

  :بنابراين

a a a ,a        2 1 83 361 19 2 17 2 21
3
  

,           سه عدد طبيعي فرد متوالي                                                                                                       ,17 19 21  

 22= اولين عدد زوج بزرگتر از سه عدد فوق 

4=2+2  
  
  
  
  
  

 قابل قبول

 غير قابل قبول
 غير قابل قبول
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  .درست است 4  گزينه .145
x :فرض y   طول مستطيل = xعرض مستطيل و  yو 2

شعاع دايره = 6 12 قطر مستطيل = قطر دايره  

): در نتيجه y) y y    2 2 2 22 12 5 144  

yعرض مستطيل y   2 144 12 12 5
5 55

  

  :در نتيجه

 
12 5

5
طول مستطيل 

1
2

  شعاع قاعده استوانه= ارتفاع استوانه = عرض مستطيل 

r ( )


       3 34 4 4 2166 288
3 3 3

  حجم كره 

 
     

 

2
12 5 144

5 5
  مساحت قاعده استوانه

 
  

144 12 5 12 144 5
5 5 25

  حجم استوانه=مساحت قاعده  ارتفاع 

 

 


12 144 5
25 6 5

288 25
  

 .درست است 1  گزينه .146
  : فرض

ˆ ˆˆ ˆ,      9  
  :در نتيجه

ˆ ˆ ˆˆ ˆ
ˆ


          


18 8 126 7 144 8 8 7 18

718
   


  

  :بنابراين
ˆ ˆˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆˆ

               
        

8 7 18 8 7 18 15 81
7 7 7 639

  


  

  :در نتيجه
ˆ ˆˆ ˆ             54 9 54 36 54 36 18  

  .است درست 2  گزينه .147
 212   مساحت مربع 144

( )  26   قطر دايره= ضلع مربع= 12شعاع دايره = 6مساحت دايره= 36
)= گوشه بين مربع و دايره 4مساحت  )    144 36 36   مساحت مربع –مساحت دايره 4

( )
( )

 
  

36 4 9 4
4

  مساحت هر گوشه بين مربع و دايره= 




6 6 18
2

  نصف ضلع مربع= 6مساحت مثلث در گوشه مربع=  

( ) ( )      18 9 4 9 18 9   مساحت ناحيه هاشورخورده در مثلث گوشه مربع=  2
 ( ) ( )          9 2 2 9 4 9 18 72   هاي هاشورخوردهتمام ناحيهمساحت 18

                                                              ( )    54 9 9 6     

  .درست است 3  گزينه .148
 218   مساحت مربع324

1چهار مثلث هاشورخورده با هم برابرند و مساحت هر مثلث كوچك هاشورخورده، 
4

  .مساحت مربع هاشورخورده است

/   :                                                                                                                            بنابراين 324 5 64 8  

/مساحت دو مربع هاشورخورده: در نتيجه /  2 64 8 129  هاي هاشورخوردهمساحت ناحيه6

 حجم استوانه
 حجم كره

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

15 
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  .درست است 1  گزينه .149

r  34
3

rحجم كره     و      مساحت سطح كره24

  r
S r , S r r r

r

 
          

 

2
2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 1
1

4 4 4 9 4 9  

  : در نتيجه
r

r r
r
  2

2 1
1

3 3  

V r ,V r V ( r ) r        3 3 3 3
1 1 2 2 2 1 1

4 4 4 3 36
3 3 3

  

V r

V r


  



3
2 1

431 31

36 36 274
3

  

 
 .درست است 4  گزينه .150

a :فرض aارتفاع 3 2 طول قاعدهa عرض قاعده  

a :در نتيجه aقطر قاعده5 ( a) a   2 2 22   )قطر قاعده(2 5
  )قطر مكعب(2)=قطر قاعده(2)+مكعبارتفاع (2

( a) ( a) a a a    2 2 2 2 25 3 5 9   )قطر مكعب(142
    a   قطر مكعب14

a   :بنابراين

a
 

5 5
1414

  

  .درست است 1  گزينه .151

36عقربه دقيقه شمار در يك ساعت،  در دقيقه: كند ميحركت
  


36 6
6



  سرعت عقربه دقيقه شمار 

3 عقربه دقيقه شمار در يك ساعت، در دقيقه: كند حركت مي 
 

 


3 1
6 2



  سرعت عقربه ساعت شمار 

t:                                                              بنابراين t t t       11
2

1 11 36 726 18 18 36
2 2 11

     

tدقيقه   :                                                                                                                            در نتيجه 
565
11

  

  .درست است 3  گزينه .152
(n ) (n ) 


1 4

2
n)تعداد قطرهاي )1 ضلعي محدب وn (n )


3

2
  ضلعي محدب  nتعداد قطرهاي 

n (n ) (n ) (n )  
  

3 1 4 14
2 2

n)تعداد قطرهاي )1 تعداد قطرهاي  –ضلعي محدبn  ضلعي محدب  

n2:                                      در نتيجه n n  23 n
n n n

 
       

5 4 14 2 4 28 2 32 16
2

  

)قائمه= 28قائمه  )  2 16 )قائمه4 n ) 2   ضلعي منتظم nمجموع زواياي داخلي 4
  

  .درست است 3  گزينه .153
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  .درست است 4  گزينه .154
  ها تعداد مربع=  aيك مربع به ضلع + ها سه مربع به ضلع= 4مربع 

aيك مستطيل به طول b  و عرضa  :هاتعداد مستطيل  
aسه مستطيل به طول b  و عرضb   

   bو عرض  a سه مستطيل به طول
aدو مستطيل به طول b  و عرضb2  

  b2و عرض  a دو مستطيل به طول
   bو عرض  b2 دو مستطيل به طول
   bو عرض  b3 يك مستطيل به طول

         1 3 3 2 2 2 1   هاتعداد مستطيل14

: ها برابر است باها به تعداد مستطيلتعداد مربع: بنابراين
4 2

14 7
  

  .درست است 2  گزينه .155
  . دو نيمساز زاويه ميان دو محور ياد شده. هاي هاشورخورده منطبق استدايره بزرگ كه بر قطرهاي دايرهدو قطر عمود بر هم 

  2+2=4محور تقارن 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .درست است 2  گزينه .156
/m g kg 4 4    

/K mV J    2 2
1 1

1 1 4 25 125
2 2

  

/K mV J    2 2
2 2

1 1 4 2 8
2 2

    

K K K J     1 2 125 8 45  

K

K


  

1

45 9 36
125 25 1 

  

  
  .درست است 3  گزينه .157

  .اي است شود و انرژي گسيل شده از خورشيد هم حاصل جوش هسته انرژي زمين، از خورشيد تأمين مي
  .درست است 1  گزينه .158

  .يابد سرعت صوت ثابت است و با افزايش بسامد، طول موج آن كاهش مي
  .استدرست  4  گزينه .159

اي كه پرتو  بنابراين زاويه. شود جدا مي) 1(درجه در بازتابش، از سطح آينة  6سازد، بنابراين با همان زاوية  درجه مي 6زاوية ) 1(پرتو نور با سطح آينه 
)سازد برابر با  مي) 2(تابش با سطح آينه  )   18 1 6 2     برابر با ) 2(در نتيجه زاوية تابش به آينة . است  9 2 7   است.  

  .درست است 1  گزينه .160
q C C      64 4 1  

/
/

q
n

e




 

   
 

6
13

19
4 1 2 5 1

1 6 1
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  .درست است 2  گزينه .161

  
  
  

بايد  BCروبه قطر دايره باشد بنابراين  درجه است پس بايد روبه 9برابر  Aزيرا زاويه . الزاويه مركز دايره محيطي وسط وتر مثلث است در مثلث قائم
R/قطر دايره باشد و وسطش مركز دايره  BC  2 5 5   

  .درست است 3  گزينه .162
  
  
  
  

CE BC EB CE   2 2 2 1  اگرAE  را برابرx  قرار دهيمD x  محيطي است يعني  DCEAاز طرفي چهار ضلعي  6
DC AE CE DA   (x ) x x DC       6 1 8 2 12 12  

  .درست است 1  گزينه .163
   .باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه

  
  .              درست است 4  گزينه .164

  . باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه
  
  

  . درست است 2  گزينه .165
  . باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه

  
  .درست است 4  گزينه .166

  . باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه
  

  .  درست است 1  گزينه .167
  . باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه

  
  

  .درست است 3  گزينه .168
  . باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه

  
  .درست است 4  گزينه .169

  . باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه
  

  .درست است 2  گزينه .170
  . باشد رو جواب صحيح مي شكل روبه

  
  .درست است 3  گزينه .171

افقي، چهار صفحه نيمرخ، يك صفحه منتصب، يك صفحه قائم و يك صفحه   دو صفحه جبهي، سه صفحه. در اين شكل دوازده صفحه خاص وجود دارد
  . مواجه

  .درست است 1  گزينه .172
  .) صفحه جبهي موازي با صفحه قائم تصوير است. (اند چهار صفحه جبهي وجود دارد دو صفحه به صورت مرئي و دو صفحه نامرئي

 ترسيم فني  
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  .درست است 4  گزينه .173
  . ناميم در اين شكل دو خط نيمرخ وجود دارد خط موازي با صفحه جانبي را خط نيمرخ مي

  .درست است 3  گزينه .174
  . در  اين شكل يك صفحه مواجه وجود دارد. شود صحفه عمود بر صفحه جانبي تصوير مواجه ناميده مي

  .   درست است 2  گزينه .175
  . اند شود، در شكل به صورت خط چين رسم شده بارسم سه خط شكل كامل مي

  
  

  .درست است 1  گزينه .176
  

3مطابق شكل با صفحه تصوير زاواياي   دهند كه تصوير  درجه تشكيل مي  
   .مجسم ايزومتريك است

  .درست است 3  گزينه .177
  . هاي فاز يك اجرائي نيستند نقشه

  .درست است 4  گزينه .178
  ) كشي كتاب ترسيم فني و نقشه 128صفحه . (باشد تأسيسات الكتريكي جواب صحيح مي

  .درست است 2  گزينه .179
1/فاصله  2 باشد بين كابينت همانطور كه در شكل نيز نشان داده شده مربوط به فاصله الزم براي اينكه دو نفر به راحتي بتوانند كار كنند مي .  

  .درست است 1  گزينه .180
  . باشد مي 1باشد گزينه  اي كه شروع پله از چپ به راست مي باشد، تنها گزينه شروع پله چهار پله است كه از چپ به راست مي

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .درست است 2  گزينه .181

با يكديگر  رودررو شدن دو فرم در مقابل هم و در اصل قرارگيري و نشانه رفتن دو سر پيكان به سمت يكديگر، بيانگر درگيري، مواجهه و نوعي رويارويي
  .باشد مي

  .درست است 3  گزينه .182
مثالً . طور متعارف و متداول با مفاهيم خاصي مرتبط هستند برخي از زوايا به. در احساس واقعي بودن تصوير دارداي  كننده گزينش زاويه ديد نقش تعيين

  .كند در پوستر ارائه شده زاويه ديد از پايين، احساس بزرگي و نيز مهم بودن سوژه را القا مي
  .درست است 3  گزينه .183

تواند مؤثر واقع شود كه  البته الزم به ذكر است كه اين روش زماني مي. ه پيوستگي مطلب كمك كندتواند ب ها در تمام صفحات، مي ه تكرار يك سري چهر
  )مانند تصوير ارائه شده. (شكل هر چهره و جاي آن، دقيقاً در تمام صفحات يكسان باشد

  .درست است 1  گزينه .184

1اند و به آن سمت كه در بخش وسط  هايي كه همه در يك جهت و به سمت يك نقطه قرار گرفته تصوير پر است از دست
3

بااليي كادر قرار دارد  

  .اند متمركز شده
  .درست است 4  گزينه .185

تواند باعث جلب توجه  كاهش ميزان جلب توجه اين عناصر مي. توان از انرژي بصري آنها تا حدود زيادي كاست با محو كردن عناصر متعدد يك تصوير مي
  .كنند عكاسان و فيلمبرداران بسيار از اين تكنيك استفاده مي. اصلي تصوير شودعنصر 

  .درست است 4  گزينه .186
عالوه بر اين مفاهيم بال داللت بر سرعت و تندي داشته و . باشد از جمله معاني سمبليك بال، جدا از عالمت ايزدي بودنش، نماد قدرت و محافظت مي

  .دهنده فرصت نيز هست بال، نشان. هدد گاهي گذر سريع زمان را نشان مي
  .درست است 1  گزينه .187

دهنده نوعي تأكيد است كه در  اين مغايرت نشان. كند سوي خود جلب مي وقتي عنصري در موقعيتي مغاير با ساير عناصر پيرامونش قرار گيرد، چشم را به
  .را به نمايش گذاشته است تصوير با قرار دادن يك مداد برعكس و  خالف جهت ديگر مدادها مفهوم تغيير

  

 خالقيت تصويري و تجسمي
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  .درست است 2  گزينه .188
اين اثر صرفاً بازنمايي ساده يك پرنده نيست، بلكه نمود حالت پرخاشگري و . »خروس جوان«باشد با عنوان  تصوير ارائه شده اثري از پابلو پيكاسو مي

  .باشد كار رفته در اين اثر داراي پويايي و تحرك مي اغراق به. باشد اش نيز مي گستاخي
  .درست است 1  گزينه .189

دار به سمت يك نقطه مشخص القاكننده  تيز و جهت صورت نوك گيري انتهاي آن به وجود يك فضاي سنگين و تيره از سمت باال به پايين و نهايتاً شكل
  .باشد حالت تهاجم و تهديد مي

  .درست است 1  گزينه .190
ها منظم و قابل  اين نوع حركت. كنند در جهت ايجاد هماهنگي در اثر عمل مي) تصوير ارائه شدهمانند (اند  هايي كه متعادل، تثبيت و مهار شده حركت

  .كنند بندي كمك مي باشند و به استحكام ساختار كلي تركيب بيني مي پيش 
  .درست است 4  گزينه .191

  .باشد دهندة شكل از زمينه ميها و لبه و حد و مرز بيروني و در كل تمايز  دهندة مرزهاي مرئي شكل نما، نشان خطوط كناره
  .درست است 3  گزينه .192

نوع تناوب فضايي ميان خطوط، بر ادراك ريتم در بيننده نيز تأثير گذاشته و معاني . سازد وجود تفاوت در فاصله خطوط، ضرباهنگي هماهنگ و پويا مي
  .نمايد چون توالي، تكرار و نظم را القا مي

  .درست است 4  گزينه .193
  .شود است كه از طريق تكرار يك شكل، يك خط، نقطه يا جهت، با فواصل يكسان ايجاد مي» ريتم تكراري«داراي  )1(پوستر شماره 

در . آيد وجود مي هستيم كه در اثر ايجاد يك تغيير جزئي ولي تأكيد شده در عنصر و يا در فواصل آن به» ريتم متناوب«شاهد ) 2(در پوستر شماره 
است » ريتم پياپي«نيز داراي ) 4(پوستر شماره . با تكرار عنصر و افزودن يك تغيير تكراري مداوم ايجاد شده است» روندهريتم پيش«) 3(پوستر شماره 

  .كه با انتقال تدريجي از شكلي به شكل ديگر، از وضعي به وضع ديگر است
  .درست است 2  گزينه .194

در اينجا منظور از محور محسوس، نوعي . ينه در دو سوي درخت قرار دارندطور قر در تصوير، درخت بر محور محسوس منطبق است و دو ساختمان به
صورت غالب وجود دارد؛  شود در عمل ديدن، هميشه به محور بصري است كه بر پايه محور افقي يا عمودي در نظر گرفته شده است و با آنكه ديده نمي

  .كند ادل و نيز تقارن ميهمچنين وجود عناصر و نقاط متمركز در دو سوي اين محور ايجاد تع
  .درست است 2  گزينه .195

شود خواننده ناخودآگاه با دنبال كردن چشمي و پيگيري سوژه، به صفحة بعد كشانده شود و  ها به سمت بيرون صفحه باعث مي قراردادن تصاوير و عكس
  .شود كه اين طرح در صفحه بعد هم ادامه داشته باشد معموالً توصيه مي

  .تدرست اس 1  گزينه .196
كند و ايجاد سردرگمي نموده و  شود كه در وهله اول ديدن مخاطب را دچار كمي دشواري مي اي ديده مي در تصوير باال روي سطح كاغذ توده يكپارچه

ه گرفته و در تصوير پايين اين دو شكل از هم فاصل. قرارگيري دو شكل هندسي متفاوت بر روي هم تركيب شكلي جديد و نا آشنا را به خود گرفته است
  .دهد جدا شده و در اصل تفكيك و تجزيه شكل نا آشناي بااليي را در معرض ديد قرار مي

  .درست است 4  گزينه .197
علت عدم وجود انطباق،  در اين تصوير به. رو نقش انطباق و عدم وجود آن با تكرار عناصر مهم، يعني چشم و لب فرد، اتفاق افتاده است در تصوير روبه

در اين تصوير عدم وجود تثبيت و وجود جهش چشمي . در حال حركت ميان عناصر است و قادر به تمركز و ايستادن بر يك نقطه آن نيستچشم دائماً 
  .كامالً مشهود است

  .درست است 3  گزينه .198
در اين انتزاع عناصر . شود ديده ميشود در سه تصوير با يك حركت و روند متعادل   نوعي از انتزاع تصويري كه دگرديسي، استحاله و تحول را شامل مي

ما در اينجا در تصوير مورد نظر، شاهد توالي . رسد داري از موضوع مي شود و به خالصة معنا هاي متوالي، حذف مي درپي و پيرايش اضافي در تغييرات پي
درپي  صورت پي تي به حالت ديگر و بازنمايي آن بههمچنين تغيير شكل از حال. صورت ريتميك براي رسيدن از شكلي به شكل ديگر هستيم درپي و به پي

  .در تصوير مشهود است
  .درست است 3  گزينه .199

در سر هر خطي ) پيكان(ها با قرارگيري فلش  اين حركت. گيري تصوير در پوستر ارائه شده بر مبناي خط و وجود حركت در جهات مختلف آن است شكل
  .كند بندي نيز كمك مي به جهات مختلف و متفاوتي متمايل است و البته به ايجاد تنوع در تركيبهايي شديد و نامنظم كرده است كه  ايجاد حركت

  .درست است 2  گزينه .200
  .كند حركتي را تداعي مي كند و گاه سمبل فرهنگ بورژوازي است كه بي هاست و در هيچ جهتي حركت نمي ترين رنگ سبز آرام
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  .درست است 3  گزينه .201
  .درست است 4  گزينه .202

ايوان بر اساس تحقيقات انجام گرفته صحنة تئاتر، داراي مكان مدوري مخصوص گروه همسرايان بود به نام اركسترا، اين جايگاه ويژه بر روي نوعي 
  .شد واقع مي) تراس(

  .درست است 4  گزينه .203
بردند  كرد و جمالتي را كه بازيگران از ياد مي خود را از ديد تماشاگران مخفي مي شد كه در گذشته، در محلي پشت صحنه، سوفلور به شخصي گفته مي

  .كرد برايشان بازگو مي
  .درست است 2  گزينه .204

  .دهد اعتقاد و بي اميد نشان مي كمدي سياه آدميان را بي. باشد كشد، مي كمدي سياه شكلي از درام كه سرخوردگي و بدگماني بشري را به تصوير مي
  .درست است 4  گزينه .205

موضوع . روحوضي جنبة كمدي و انتقادي و اجتماعي و موزيكال دارد. باشد تقريباً تا همين اواخر از تئاتر روحوضي هيچ گونه متن نوشتاري در دست نمي
  .دهند ميهاي اصلي روحوضي را تشكيل  اينها شخصيت. هاي متوسط شهري يا ثروتمندان خسيس بوده است اين نمايش مربوط به خانواده

  .درست است 1  گزينه .206
تواند چشم  باشد و نور مي او معتقد است كه هنر زنده در گرو همكاري عناصر مختلف مي. دانند آدولف آپيا را انقالبي مشهور و برجسته در طراحي نور مي

  .اي كه الزم است متوجه كند تماشاگر را به هر نقطه
  .درست است 2  گزينه .207

هاي خشم در اين دسته  ها، كشمكش فرد با جامعه است كه نمايشنامة خوشه يكي از انواع كشمكش. رواني - اشد يا روحي تواند فيزيكي ب كشمكش مي
  .گيرد قرار مي

  .درست است 2  گزينه .208
  .در پرفورمنس تأكيد اصلي بر بدن اجراگراست. شود پردازي نيز نفي مي شود، شخصيت طرح داستاني در دورة پست مدرن كم رنگ مي

  .درست است 1  هگزين .209
  .باشند از نمونه آثار اكسپرسيونيستي مي» كافكا«اثر » محاكمه«و » هومان هسه«اثر » گرگ بيان«، »يوجين اونيل«اثر » ميمون پشمالو«نمايشنامة 

  .درست است 3  گزينه .210
خاص كه نشانة شور و هيجان است حركت كند، فقط چوبدستي را با حركات  پردازي وجود ندارد، نقال حتي لباس عوض نمي در نقالي اصالً صحنه

  .دهد مي
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .درست است 2گزينه  .211

  .كندحالت و ژست كاراكترها و نحوه قرارگيري يكي در نيمه بااليي كادر و تسلطش بر ديگري، خشم و انتقام را بيشتر منتقل مي
  .درست است 1گزينه  .212

  .هاي اكسپرسيونيسم آلمان استنمونه بارز اعوجاج سيستماتيكي است كه از خصلت» مطب دكتر كاليگاري«طرح گرافيكي اين صحنه در فيلم 
  .درست است 1گزينه  .213

  .به انجام رسيده است» مايبريج«از اولين مطالعات حركت بود كه از سوي » 1878«هاي سال عكسبرداري
  .درست است 3گزينه  .214

ترين تعبير به تصوير است و حالت فيگور و دست بچه گردد و جستجو نزديكاست كه كودكي دنبال چهره كولي ميهاي برگمان اين تصوير نمايي از فيلم
  .مؤكد آن است

  .درست است 3گزينه  .215
تحت  را» داوژنكو«ساخته » زمين«گرايي ناشي از ورود سينماي ناطق نياز به تغيير فضاي فرهنگي شوروي، فيلم تصويرسازي از واقعيت و تأثير واقع

  .شوروي قرار داده است» رئاليسم سوسياليستي«تأثيرات 
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  .درست است 2گزينه  .216
كه شباهت ) بندي بصري مانند شكل و رنگعناصر تركيب(آيي دو نما از نظر گرافيكي پي هم: عبارتست از) graphic match(خواني گرافيكي هم

  .زيادي به يكديگر دارند
  .درست است 4گزينه  .217

ها، برگمان خدا را از خودآگاهي را با اين نگاه ساخته است كه در آن فيلم» آينه، نور زمستاني و سكوت«اينگمار برگمان، تريلوژي ساز سوئدي فيلم
  .كنندخويش طرد مي

  .درست است 2گزينه  .218
هاي موشن به حركتبرداري استاپفيلمها را با استفاده از نوعي از انيميشن است كه در آن اشياء سه بعدي، معموالً آدم) pixillation(پيكسليشن 

  .دارندبريده ـ بريده وا مي
  .درست است 4گزينه  .219

  .ساز انگليسي استفيلم» ديويد لين«هاي هاي اليورتويست، آرزوهاي بزرگ، دكتر ژيواگو و لورنس عربستان از فيلمفيلم
  .درست است 4گزينه  .220

بازي قهار و صاحب تئاتري نيز او خود كه شعبده. كردبخش براي بيننده ايجاد ميتخيلي لذتهايش هاي ويژه در فيلماز طريق فنون جلوه» ملي يس«
  .فيلم ساخت 78بود، به سينما رو آورد و در عرصه توليد 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .درست است 3  گزينه .221
 . شود شكل يك نوع رقص سه ضربي آهسته و با چند وارياسيون اجرا مي) سماجت و تكرار(» باس اُستيناتو«روي » پاساكاليا«

 .درست است 4  گزينه .222
سونات از فرم . ترين طرح موسيقيايي براي شكل دادن به اولين موومان اكثر آثار پرحجم مانند اورتورها به كار گرفته شد به عنوان مهم» فرم سونات«

و بازگشت ) develapment(دولپمان  )exposition(اكسپوزيسيون، : حال آنكه خود داراي سه بخش. وجود آمده است رشد فرم دو قسمتي به
)recapitvlation (است . 

 .درست است 1  گزينه .223
براي نوازندگان، ... ها و  آميزي صوتي، هارمونيك شناخت سازهاي اركستر سمفونيك از جهت گستره صوتي، انتقاالت، شدت و حجم صدا، پوزيسيون، رنگ

را نشان  هاي خود نسبت آگاهي خويش خالقيتبه توانند  هنرمندان فوق مي. تنظيم كنندگان، آهنگسازان و رهبران اركستر بسيار پراهميت و موثر است
  . دهند

 .درست است 1  گزينه .224
  :بر سه نوع است» ترمولو«
يعني در زمان نت . است(     ) اين خط نشان دهنده زمان چنگ )   (   كه به دم آن يك خط اريب كشيده شود )     (نت سفيد : صدايي مانند يك: الف 

  شود، به معني آن است كه در زمان نت سفيد هشت دوال چنگ اجرا شود و الي آخركشيده (     ) چنانچه دو خط اريب . سفيد چهار چنگ اجرا شود
  .گردد كه چند صدايي نيز باشد با همان تعريف اجرا مي در صورتي: ب 
  . شود اده مياستف) s(يا مخفف آن  stormyها از كلمه  چنانچه الزم باشد كه نوازنده ترمولو را در حد توان خود سريع اجرا كند، در زير آن نت: د 

 .درست است 2  گزينه .225
براي ... ها و  شناخت سازهاي اركستر سمفونيك از جهت گستره صوتي، انتقاالت، شدت و حجم صدا، پوزيسيون، رنگ آميزي صوتي، هارمونيك

هاي  توانند به نسبت آگاهي خويش خالقيت هنرمندان فوق مي. نوازندگان، تنظيم كنندگان، آهنگسازان و رهبران اركستر بسيار پر اهميت و موثر است
  . د را نشان دهندخو

 .درست است 1  گزينه .226
غيير داده فواصل گام دستگاه شور با مقايسه به گام مينور آنتيك يا تئوريك و مد فريژين بسيار نزديك است چنانچه درجه دوم گام شور به نيم پرده ت

  . شود مانند گام مينور آنتيك و مد فريژين خواهد شد
 .درست است 1  گزينه .227

كند، سپس طبيعت موسيقي و تأثير آنرا از نظر روانشناسي  يقيدانان بزرگ ايران در كتاب الموسيقي الكبير ابتدا موسيقي را تعريف ميفارابي يكي از موس
  . دهد در روح انسان مورد بحث قرار مي

 .درست است 2  گزينه .228
در روي لوله هفت سوراخ و . يك قميش دو زبانه تشكيل شده استاي چوبي و  از يك لوله استوانه. ناي متعلق به نواحي شمال ايران است باالبان يا نرمه

  . محدوده صوتي به اضافه تعداد كمي فواصل كروماتيك تقريبي حدود دو اكتاو است. يكي در پشت لوله قرار دارد
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 .درست است 4  گزينه .229
... ها و  آميزي صوتي، هارمونيك ، شدت و حجم صدا رنگشناخت سازها از جهت گستره صوتي. باشد هورن يكي از سازهاي انتقالي اركسترهاي مختلف مي

  . هاي خود را نشان دهند توانند خالقيت بديهي است كه هنرمندان موسيقي بر اساس دانش و اطالعات خود مي. بسيار پراهميت و موثر است
 .درست است 2  گزينه .230

اين سرودها . گويند مي )Plainchant(» شان پلي«را  نهفته است كه آنهاي موسيقي غرب در بخش آوازي مرسوم در كليساهاي اوايل مسيحيت  ريشه
اما حقيقت اين است كه اين . شوند اجرا مي» تناليته دو ماژور« باشند و در نگاه اول ممكن است تصور شود كه در  مي) ديز يا بمل(بدون عالئم تركيبي 

از درجه ششم » مد ائولين«. از اين مدها روي يكي از درجات گام دو ماژور بنا شده استهر كدام . باشند قطعات در واقع تونال نيستند بلكه مدال مي
  . دهند مورد استفاده قرار مي) از حيث عالئم تركيبي(خواهند  آهنگسازان عصر حاضر اين آوازها يا مدها را هر طور كه مي. شود شروع مي

 .درست است 4  گزينه .231
هاي درجه پنجم موجود  تمام درجات گام در هارمونيك(رود  ترين آكوردها به شمار مي رار دارد يكي از اصليهفتم نمايان كه روي درجه پنجم گام ق

  . گيرد كه شكل سوم آن نت دو ديز در باس قرار دارد هفتم نمايان گام سل ديز مينور بعد از پايگي به سه شكل متفاوت مورد استفاده قرار مي) است
 .درست است 1  گزينه .232

هم گام نسبي » ر ديز مينور«. تونيك، سوپرتونيك، مديانت، ساب دومينانت، دومينانت، ساب مديانت، سانسيبل و اكتاو: رجات گام عبارتند ازاسامي د
  . فاديز ماژور است

 .درست است 3  گزينه .233
  :توان به سه دسته تقسيم نمود آثار بتهون را مي

كه تا سن سي سالگي آثار فوق را تضنيف .... متأثر از آثار هايدن و موتسارت كه شامل دو سمفوني نخست، سه كنسرتو پيانو و شش كوارتت زهي و  -1
  . نمود

  ي فيدليو هاي مهتاب و اپرا هاي سه تا هشت، كنسرتو پيانوي چهار و پنج، كنسرتو ويلن، سونات تر و عميق مانند سمفوني در مقياسي وسيع -2
توان متعلق به دوره كالسيك و در عين حال نخستين  هاي بتهون را مي آخرين كوارتت زهي و سونات» ر ماژور«در » مس«) كرال(سمفوني نهم  -3

  . آهنگساز رومانتيك دانست
 .درست است 3  گزينه .234

در موسيقي آوازي موجب » كنترپوان«رسيده بودند كه بافت ظريف در اواخر قرن شانزدهم و در فلورانس ايتاليا گروهي از آهنگسازان به اين نتيجه 
  . ناميدند )monody(» مونودي«را  تر كردند كه آن بنابراين شروع به تجربه سبكي ساده. شود نامفهوم شدن كالم مي

 .درست است 1  گزينه .235
او در سفر خود به ايتاليا و انگلستان . را تصنيف نمود» توريو مسيحاورا«در دوران اقامت خود در ايرلند » هندل«. آواز مذهبي مسيحيت است» اوراتوريو«

را براي » اوراتوريو مسيح«تضنيف نموده بود اما » سائول«چند اوراتوريو ديگر مانند » مسيح«با موسيقي مذهبي اين دو كشور آشنايي يافت و قبل از 
  . اهالي ايرلند كه مذهب كاتوليك داشتند، ساخت

 .ستدرست ا 2  گزينه .236
ها و در يك جمله تمام  ها، دايره زنگي ها، تمپاني ها، تنبك اي با صداي معين و بدون صداي معين مانند انواع طبل ها، شامل سازهاي كوبه ممبرانوفون

  . سازهايي است كه قسمتي از آن را پوست فرا گرفته است
 .درست است 2  گزينه .237

اي، ارمنستاني،  هاي متفاوتي مانند قانون تركيه اين ساز داراي اندازه و سيم. كند آفريني مي نقش» فا«و » سل«اي است كه با دو كليد  قانون سازي زخمه
  . دهند مصري و ايراني است كه بعضي آن را به ابونصر فارابي نسبت مي

 .درست است 3  گزينه .238
ابوعطا، دشتي، افشاري، آواز زند يا بيات (وسيقي ايران داراي پنج آواز الزم به يادآوري است كه م. شود گوشه روح االرواح در آواز زند يا بيات ترك اجرا مي

ترين  دارد و يكي از متنوع) گاه، چهارگاه، ماهور، همايون، راست پنجگاه و نوا شور، سه(همچنين هفت دستگاه . است) ترك و آواز بيات اصفهان
  .هاي موسيقي است فرهنگ

 .درست است 4  گزينه  .239
  . هاي مترادف و شناخت هارموني و آكوردهايي مانند درجه پنجم از مواد اوليه مباني موسيقي و هارموني است ها يا گام تعريف نت

 .درست است 3  گزينه .240
توانند با تركيب ديگر سازها تأثيرات خاصي  هاي مختلفي هستند كه هر كدام مي آميزي هاي متفاوت و رنگ سازهاي زهي اركستر سمفونيك داراي تكنيك

  . ن كنندرا بيا
  
  
  
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

23 

 )پيش(گروه هنر

  
  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .درست است 1  گزينه .241

  .شود كردن ناميده مي با تصفيه نفت خام و حذف گوگرد، نفت حاصله خالص گرديده كه اين عمل اصطالحاً شيرين

  .درست است 3  گزينه .242
  .كند آمونياك از فساد الستيك و تجزيه آن در برابر تغييرات جوي جلوگيري مي

  .درست است 4  گزينه .243
برابر تحمل فوالد است، البته نبايد از نظر دور داشت معايب و نواقص سطحي تأثير  5كنند كه بيش از  عيب شيشه، تنشي را تحمل مي هاي بي  رشته
  .ها دارد اي بر خواص مكانيكي شيشه عمده

  .درست است 1  گزينه .244
  .وري استچسب مورد استفاده براي چسباندن موكت و كارهاي تزييني چسب ف

  .درست است 3  گزينه .245
  .آيد شود و با افزودن اكسيد كبالت به آن آبي خيلي كم رنگ به وجود مي وسيله اكسيد آهن حاصل مي رنگ سبز روشن و تيره به

  .درست است 2  گزينه .246
  .آيد دست مي ها به سريش از كوبيدن ريشة گياهي از تيره سوسني

  .درست است 1  گزينه .247
6 % دهنده گازهاي طبيعي هستند بوتان و ازت  و كلرور اكسيژن از مواد تشكيل% 35متان و حدود.  

  .درست است 4  گزينه .248
  .شود عنوان پركننده استفاده مي پودر تالك براي پايين آوردن قيمت الستيك و به

  .درست است 1  گزينه .249
  .آب است) + برمور پتاسيم(عامل ضدخفگي + سولفيت سديم +  سديمكربنات + هيدروكينون+ داروي ظهور تركيبي از متول

  .درست است 2 گزينه .250
  .شود علت تخلخل زياد در تصفيه مواد و روغن نباتي از آن استفاده مي هاي قديمي است، به فشان بنتونيت از خاكستر آتش

  .درست است 4  گزينه .251
  .شود فشردة قلمدان پاپيه ماشه ساخته ميسازي يك پيشه سنتي است كه با استفاده از مقواي  قلمدان

  .درست است 2  گزينه .252
  .كند سازي  فراهم مي هاي ريز و درشت همراه با خاك رس است كه زمينه مناسبي براي ساختمان خاك دج يا مخلوط خاكي كه انواع دانه

  .درست است 1  گزينه .253
  .تراش باشد هاي قلم تر از تيغه زن بايد نرم ود، جنس قطش اي است كه در زير قلم قرار گرفته و دم قلم زده مي زن وسيله قط

  .درست است 3  گزينه .254
  .شود پانتوگراف دو بازوي با اندازه متفاوت دارد كه از آن براي بزرگ يا كوچك كردن طرح استفاده مي

  .درست است 4 گزينه .255
  .شود پوشش داده مي آميزي با كرومات روي، دليل ويژگي فيزيكي كه دارد قبل از رنگ سطح آلومينيم به

  .درست است 2  گزينه .256
  .گويند به كشيدن يك اليه نازك و شفاف رنگي روي نقاشي گليزكردن مي
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  .درست است 3 گزينه .257
  .شود كنند به اين مرحله عمليات جين گفته مي آالت مخصوصي، از الياف جدا مي وسيله ماشين ها را به كني، دانه ابتدا در كارخانه پنبه پاك

  .درست است 4  گزينه .258
  .كار فلزاتي چون مس، روي و مانند آن است هاي مختلف چاپ دستي و هنري اچينگ است كه در واقع ماده اصلي آن صمغ، پارافين و زمينه از شيوه

  .درست است 3  گزينه .259
  .اش ذخيره مواد غذايي و وظيفه مكانيكي آن ايجاد خاصيت ارتجاعي در چوب است پارانشيم وظيفه

  .درست است 2  گزينه .260
  .شود بافي از الياف زبر و خشن استفاده مي اي مورد مصرف در قالي طور كلي براي تهيه الياف پنبه به. اين الياف ريش ريش، اغلب خشن و رنگي هستند
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