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(مشترک)زبان و ادبیات فارسی 

 

 
 معنی چند واژه درست است؟- 1
( برآشفتن: تغیّر( )بشقاب: تاس( )جو نکردنو  جست: واپژوهیدن( )بار سبزی و تره: بقل( )کالبد: شبح) 

نردة چوبی یا آهنی که اطراف  :قاب( )ها به هنگام جنگ پوشش اسبان و فیل: خفتان( )جریمه کردن: مصادره)
 .(محوّطه یا باغی نصب کنند

 شش( 4 پنج( 3 چهار( 2 سه( 1 
 .کامالً درست است ..........واژة  به جزها  همة معانی مقابل واژه- 2
 سرگشتگی، اضطراب، تعجّب: دهشت( 2 تندی، تیزی، شدّت اثر: سورت( 1 
 دادگری، انصاف، بخشش :دهش( 4 حفاظت کردن، پاییدن، رساندن: داشتن( 3 

 آمده است؟« محمدعلی فروغی»و دو اثر از « علی اکبر دهخدا»نام دو اثر از  ،ترتیب به ،در کدام گزینه- 3
 القوانین، سیر حکمت در اروپا، تصحیح کلیّات سعدی ترجمة عظمت و انحطاط رومیان، ترجمه روح( 1 
 یوان منوچهری، تصحیح دیوان حافظالقوانین، تصحیح دیوان حافظ، تصحیح د ترجمه روح( 2 
 نامه ترجمة عظمت و انحطاط رومیان، امثال و حکم، تصحیح کلیات سعدی، لغت( 3 
 تصحیح دیوان منوچهری، تصحیح دیوان حافظ، آیین سخنوری، امثال و حکم( 4 

 . ......... به جز درست است؛تحواّلت نثر و نظم ادبی در عصر مشروطه ها دربارة  همة گزینه- 4
 .فضای نثر و شعر را تحت تأثیر قرار داد... رو شد و واقعیّات زندگی و  و ها زیر موضوع و محتوای نوشته( 1 
 .ها به زبان مردم نزدیک شد و نویسندگان را از تکلّف و تصنّع دور کرد نوشته زبان( 2 
 .بخشیدهای متکلّفانه پایان  ها و پرداخت اندیشی و بیان روشن به لفاظی معنی( 3 
 .های انتقادی در ادبیّات این دوره رو به کاهش بود طنز و لطیفه( 4 

 غلط امالیی وجود دارد؟ ،در کدام بیت- 5
 دوزخ اولی است اگر روضة رضوان این است دیـدن غیر به بـزم تو عذابـی اسـت الیـم( 1 
 گـیـر ـق را آزردهمـــرحـم آزار بـاش و خـل تا کی آزاری به بیـزاری و زاری خـلـق را( 2 
 که گر به دوزخ هـجرم کـنـی، عذاب ندارم بهشت وصل تو از کثرت رقیب چنان شد( 3 
 چون سایه قدم پـیش نهد، وقت زوال است خورشید تو را از خط شبرنگ، وبـال است( 4 

 ، غلط امالیی وجود دارد؟ها در کدام گروه کلمه- 6
 محیّرالعقول، بارقه و جلوهزندیق و ملحد، سخره و تمسخر، عملیات ( 1 
 محو شدن از صفحة ضمیرم، صحن شاه چراغ، زهره و جرأت، چاه غدر و خدعه( 2 
 هر و قهقهه، قیافة یغور، مهملی و ولنگاری، مغلوب و مغهور و هر( 3 
 گسسته، چغز و چوک، خوالگیر و طبّاخ، فالخن و قلماسنگ عنان( 4 

 های بیت زیر کدامند؟ آرایه- 7
 «دست گیرید که هست این نفسم باد به دست بود به دستم نفسی جز باده نمیمن که » 
 آرایی استعاره، تشبیه، کنایه، واج( 2 آرایی مجاز، جناس، کنایه، واج( 1 
 مجاز، ایهام، کنایه، مراعات نظیر( 4 تشبیه، جناس، استعاره، ایهام( 3 

 .ت استدرس.......... بیت  به جزهای مقابل همة ابیات  آرایه- 8
 (آمیزی ، حسآرایی واج)شـاهد سـیمین بدن، بیش کند کبر و ناز  دلبر شیرین سخن بـیش نـمایـد عـتـاب( 1 
 (تشبیه، کنایه)چـون قامتت بدید بر او فرض شـد نماز  سـرو سهی که هست شب و روز در قیام( 2 
 (تشبیه، جناس)در بـاز اگرت دست دهد بر سـر میـدان  سـر میـدان محبّـت بودت ملـک وجـود( 3 
 (جناس تام، تلمیح)ملک یونان ز پی حکمـت یونـان در بـاز  ای از سفرة لقمان طلبـی خواجو ار لقمه( 4 

 ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ ، به«تشبیه، جناس، استعاره، تضاد، ایهام تناسب»های  آرایه- 9
 در بـنـدگی یار فـرود آییاری کن و  ای بـاد صبا بـهـر دل خـستة یاران( الف 
 خورشید صفت بر در و دیوار فرود آی در سـایـة ایوانـش اگــر راه نیـایی( ب 
 در سایة آن زلف سـیه کار فـرود آی ور پرتو خورشـید رخـش تاب نیـاری( ج 
 بر چشمة چشم من خونخوار فرود آی چون بر سر آب است تو را منزل مألوف( د 
 مؤمن شو و در حلقة کـفّار فـرود آی ن گر خبرت هـستاز کفر سر زلف بتا( هـ 
 ب، هـ، ج، الف، د( 4 الف، د، ب، ج، هـ( 3 ب، د، الف، هـ، ج( 2 الف، ب، د، هـ، ج( 1 
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(مشترک)زبان و ادبیات فارسی 

 

 
 تعداد تکواژهای بیت زیر کدام است؟- 10

 «بینم به اعتدال تو سروی روان نمی بینم گلی به رنگ تو در بوستان نمی» 
 بیست و پنج( 4 بیست و چهار( 3 و سه بیست( 2 بیست و دو( 1 

 م شده است؟بر سایر اجزا مقدّ« م فعلمتمّ»در کدام گزینه - 11
 شویم ز آب دیده رخ خود می( 2 در باغ جهان خوشی ندیدم( 1 
 از تن و جان سوی جانان سفر کنیم( 4 مکان خواهم گذشتاز مکان و ال( 3 

 ؟شود نمیهای داده شده، کدام جمله یافت  با توجه به منظومه- 12
 ه شد گرهساقی بیار می که به دل غصّ( الف 
 ناموس و ننگ را به می ارغوان دهیم( ب 
 کی باشد از جهان بدن سوی جان رویم( ج 
 گنجم در این عالم دگر من نمی( د 
 سه جزئی گذرا به مفعول ( 2 چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند( 1 
 ممتمّ سه جزئی گذرا به( 4 مچهار جزئی گذرا به مفعول و متمّ( 3 

 های مشخص شده، به ترتیب، کدامند؟ نقش واژه- 13
 «دوا کنیم یکایکخویش  دردهایتا  از جام وصل دوست یک نفسشویم  بی خود»  
 مسند، قید، مفعول، قید( 2  مسند، نهاد، مسند، قید( 1 
 قید، قید، مفعول، مسند( 4  قید، نهاد، مسند، قید( 3 

 .یکسان است.......... بیت  به جزدر آخر همة ابیات « ت»نقش ضمیر - 14
 فریادرسی نیست که فریاد ز دسـتت تا چند کنم ناله و فـریاد کـه در شـهـر( 1 
 دستتتا چند کشم محنت و بیداد ز  از دسـت تـو فـردا بـروم داد بـخـواهـم( 2 
 با این همه دستان نتوان داد ز دستت هر چند که سر در سر دستان تو کردیم( 3 
 شـد دامـن مـن دجلة بغداد ز دستت تـا دور شـدی از بـرم ای طـرفـة بغداد( 4 

با کدام « مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان »بیت - 15
 دارد؟بیت قرابت مفهومی 

 کسی کاو آدمی باشد نخواهد باغ رضوان را به فردوسم مکن دعوت که بی آن حور مه پیکر( 1 
 مـگـر آن روز کـه در خـاک بــریـزد بدنم جـان مـن جـرعة عـشـق تـو نـریـزد بـر خاک( 2 
 انـد کایـــن حوریان به ساحت دنیا خزیـده رضـــوان مـگـر سـراچـة فـردوس بـر گـشـاد( 3 
 ت فردوس نباشد چو تـو حوربلـکـه در جنّ آدمـی چــون تـو در آفـاق نـشان نـتــوان داد( 4 

 .شود دریافت می.......... بیت  به جزاز همة ابیات « از ماست که بر ماست»مفهوم - 16
 از خویش به خویش در فغانم از هیچ کسم شکایتی نیست( 1 
 دل و بـالی جـانم خـود دردِ درد دل من ز غیر من نیست( 2 
 از خــود رسـدم اگـر بـدانـم رسد به جانم هر رنج که می( 3 
 آن کــو در وهــم نــاید آنم از خویش اگر خالص گردم( 4 

 .قرابت مفهومی دارد.......... بیت  به جزمتن زیر با همة ابیات - 17
لمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و ا ]بوسهل[این مرد » 

« . ـو اگر کرد، دید و چشید ـگاه الف زدی که فالن را من فروگرفتم  آن
 پس عقابی رفت و با باز آن عمل بنیاد کرد کبک موری خورد و باز آمد قصاص از کبک خواست( 1 
 پـــروانــه نبـاشددام و قـــفـســی در ره  مرغــی کــه خـــمــوش اســت گرفتــار نـگردد( 2 
 هم از مــاری قــفـای آن ستــم خـــورد کســی کــاو بــر پــر مــوری ســـتـــم کـــرد( 3 
 یــــافت هـــمان لــحظه مکافات خویش مــرغـــکــی ار کــــرد دل مــــور ریـــــــش( 4 
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 شود؟ همانند اغراق موجود در بیت زیر، در کدام بیت مشاهده می- 18

 «بگفت آفاق را سوزم به آهی بگفت ار من کنم در وی نگاهی» 
 دگـــر چـشــم از همه عالم فرو بند دالرامـی کــه داری دل در او بــنـــد( 1 
 دم نمکی بود بر جراحـت مــا سپیده دمید صبح و نشد گرم چشم راحت ما( 2 
 چشم کیوان راز دود سینه کنم تیره  شبی که راه دهم آه آتش افـشــان را( 3 
 خیزد زار می که دود تلخی از این الله که چشم کـرد دلِ دغدار را صـــائب( 4 

 .شود دریافت می............. از همة ابیات به جز بیت « تقابل عقل و عشق»مفهوم - 19
 کو کسی تا این سخـن در خـاطـر او جا کند عشق معشوق است و معشوق است عشق ای عاشقان ( 1 
 چون غالمان عقل را در پیشِ خود بر پا کند عشق چـون در دل کنــد جــا پادشــاهِ دل شــود( 2 
 ـتی الـقـا کـنـدای تا حــجّ عقل را کو زهره کند در کـشـور دل شاه عشق هـر چـه خـواهد مـی( 3 
 ندـا ما کهای مــا اسیرش تا چها ب عــقــل های خــالیق صــیــد او اد اسـت و دلعشـق صـیّ( 4 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟- 20
 االبصـار در تجــلّی اســـت یـــا اولـــی پـــــرده از در و دیــــــوار یــــار بــــی( 1 
 ور نــه عالــم پــر از نســیم صـبــاست مــرد بـایـد کـــه بـــوی دانـــد بــــرد( 2 
 یوسفی هسـت دریـغا که خریداری نیست ـدا شد و یاران غافـلیار از پـــرده هـــویـ( 3 
 غرض آن بود که از بــزم کــنــد بیرونم دل بنـشـست یار برخاست چو رفتم من بی( 4 
 

 ( غیر علوم انسانی)زبان و ادبیات فارسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها غلط است؟ معنی کدام واژه- 21

 بغل: کش( الف 

 رنگ سرخ مایل به تیرگی: کهر( ب 

 عرضه شده: معارضه( ج 

 .ها باشد اسبی که بر اعضای او نقطه: کرند( د 

 جا هسخن ب: فُشار( هـ 

 ج، د، هـ( 4 الف، ب، ج( 3 الف، ب، هـ( 2 ب، د، هـ( 1 

 .درست است.......... مورد  به جزاز نظر تاریخ ادبیات همة موارد - 22

 .زادگاهش ترمذ و معاصر احمد خضرویه است. عارف بزرگ ایرانی در قرن سوم: ابوبکر ورّاق( 1 

 .فقیه و عارف قرن چهارم و پنجم، وی اهل نیشابور بود و از مریدان ابوالقاسم قشیری بود: ابوعلی دقاق( 2 

 .نوشت 232کتابی است به تقلید از گلستان سعدی و بر همان شیوه که مجد خوافی آن را در سال : روضة خلد( 3 

 .کتابی است از پرویز خرسند که دربارة وقایع عاشورا نگاشته است: پیروز استآن جا که حق ( 4 

 غلط امالیی وجود دارد؟ ،در کدام بیت- 23

 کـــه غرق بـــحر مـودّت نترسد از شبـنم کجا به طعنة دشـمــن ز دوســت برگــردم( 1 

 ـتـار بــاز بــازهمچون تذرو گـشــت گرفـ مرغی که بود بلبل بـستــان ســرای شــوق( 2 

 ام زعفران چهره در سحن سرایش ســــوده ام از بی خودی آستیـن بر کایــنات افـشانده( 3 

 کی اجل بندد زبانی را که در تحسین توست ها که در کنج لب شیرین توست زین حالوت( 4 
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 اند؟ های بیت زیر کدام آرایه- 24

 «ساز باز بسوخت مطربة پردهما را  ما را بساز یک نفس آخر که همچو عود» 

 استعاره، تشبیه، حسن تعلیل( 2 تشبیه، تضاد، ایهام تناسب( 1 

 تشبیه، جناس، حسن تعلیل( 4 جناس، تضاد، اسلوب معادله( 3 

 بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟- 25

 «گران بینی  سر ز ملک جهان پا گدای آنجا را و سر بی» 

 با او چــنان که در پـی سلطان رود سپاه و صد هزار دلسلطان صفت همی روی ( 1 

 فرو خواست رفت آفــتــابــش به کــوه یــــکــی سلطنت ران و صاحب شکوه( 2 

 بـه اخــالق پاکــیــزه درویــش بــاش تو بر تخت سـلطانی خــویــش بــاش( 3 

 بینم ل عشق میکه سلطانی عالم را طفی جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی( 4 

    (علوم انسانی)زبان و ادبیات فارسی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :جز بهها درست است  معنی همة واژه- 21

 (تازه و نو: طریفه( )استقبال: پذیره( )گوشه زدن: تعریض)( 1 

 (همه: کافّه( )گروه مردم: کوکبه( )انبساط خاطر: تفرّج)( 2 

 (لدلّا: صرّاف( )عطیه: صله( )آوردن از جا کندن و بیرون: قلع)( 3 

 (سایبان: کرجی( )پند دادن: عظت( )دشمنی: ضجرت)( 4 

 آمده است؟« ین نسفیعزیزالدّ»و یک اثر از « فخرالدّین علی صفی»نام دو اثر از آثار  ،در کدام گزینه- 22

 الحقایق العارفین، کشف محمود و ایاز، انیس( 2 الحکمتین جامعالطوایف،  العارفین، لطایف انیس( 1 

 کامل الطوایف، انسان لطایف گل و نوروز،( 4 ، محمود و ایاز، انسان کاملالحکمتین جامع( 3 

 ، غلط امالیی وجود دارد؟ها در کدام گروه کلمه- 23

 ه و نامه، جیحون و سیحون، تعب و رنجخلعت فاخر، ملطّف( 1 

 تفویض اختیار، عظت و پند، بأس و خشم، گزاردن حق( 2 

 راه غور، مرغوبیّت و نفاست، ابریق سفال، عسابة سرخ( 3 

 دختر، حیّز انتفاع، رذالت و پستیاخذ غرامت، صبیّه و ( 4 

 های بیت زیر کدامند؟ آرایه- 24

 «پیش توفان سرشکم چه محل باران را روز باران نتوان بار سفر بست ولیک» 

 استعاره، اغراق، مراعات نظیر، مجاز( 2 آرایی، کنایه تشبیه، اغراق، واج( 1 

 نظیر، مجاز، ایهاماستعاره، مراعات ( 4 آرایی، کنایه، ایهام تشبیه، واج( 3 

با « آید مرا برگ رفتن یاد می از جهان بی  افتد به خاک از دم سرد خزان برگی که می»مفهوم بیت - 25

 کدام بیت قرابت دارد؟

 های زار داشت واندر آن برگ و نوا خوش ناله بلبلــی بـرگ گلی خوش رنگ در منقار داشت( 1 

 گـر ز نـو بـرگ گیـاه تـازه گـردد بـرگ کاه گــشـته راتوان کردن تالفی عمـر ضــایع  می( 2 

 چنان که نیست به یک جو جهـان خـریدارم به کاه برگی بـرگ جـهان نــخــواهم جـست( 3 

 آورد بـرگـی خـود در سـفـر مـی یادم از بـی هر کجا خاری ز بی برگی به خاک افتاده است( 4 
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(غیر علوم انسانی) زبان عربی

 

 
 

 :﴾ففتقناهما ا  قأن الّسماوات و األرض کانا َرت  ... ﴿ -26
 !آسمانها و زمینها بسته بودند و ما آنها را بازکردیم (1 
 !آسمانها و زمین بسته بودند، پس ما آنها را شکافتیم (2 
 !زمین به هم دوخته بودند و ما آنها را شکافتیمآسمان و  (3 
 !آسمانها و زمینها به هم بسته بودند پس ما آنها را جدا کردیم (4 

 :«!لحیاتنا ا  الکائنات، و علینا أن نجعلها درسکّل موجود في الّطبیعة آیة من آیات اهلل، نتعّلم من جمیع »  -27
 آموزیم، و برماست که آنها را درسی  هر موجودی در طبیعت آیتی از آیات خداست، از همة موجودات می (1 

 !برای زندگی خود قرار دهیم     
 گیریم، و باید از آنها درسی برای  های اهلل هستند، از همة کائنات اثر می همة موجودات در طبیعت از نشانه (2 

 !زندگی خود بگیریم     
 دهد، و برماست درس گرفتن از  های اهلل است، هر موجودی به ما تعلیم می موجودی در طبیعت از نشانههر  (3 

 !آنها برای زندگی     
 گیریم، و وظیفة ما این است که برای خود  همة موجودات طبیعت آیتی از آیات خدایند، از همة آنها یاد می (4 

 !مآنها را بعنوان درسی در زندگی برگزینی     

 :«!یقول ااُلستاذ قول الفصل و یوصینا أن نجانب من یهزل»  -28
 !گوید و سفارشش به ما این است که از افراد شوخ پرهیز کنیم استاد حق را می (1 
 !کنند پرهیز نمائیم سخن استاد حق است و توصیة او به ما این است از کسانی که شوخی می (2 
 !کنند، دور باشیم ما این است که از کسانی که شوخی می اش به سخن استاد حق است و توصیه (3 
 !کند، دوری کنیم کند که از کسی که شوخی می گوید و به ما سفارش می استاد سخن حق را می (4 

 :«!قد اخترع اإلنسان في علم الطّب بعض المعّدات الطّبیة الحدیثة حّتی اآلن»  -29
 !ات پزشکی جدید را اختراع کرده استانسان تاکنون در علم طبّ تعدادی تجهیز (1 
 !ای در دانش پزشکی دست زده است اینک بشر به اختراع تجهیزات طبّی پیشرفته (2 
 !اکنون بشر در دنیای پزشکی در مورد پزشکی مدرن اختراعات زیادی کرده است هم (3 
 !رده استانسان در علم طبّ بسیاری تجهیزات پزشکی را که مدرن است تابحال اختراع ک (4 

 :الخطأعّین   -30
  بر انسان است که خداوند را در زندگی همواره سپاس گوید،: ،ا  سان أن یشکر اهلل في الحیاة دائمعلی اإلن (1 
 و صبر خود را در برابر مشکالت کوچک یا بزرگ برگزیند،: یختار الّصبر أمام مشاکله الصغیرة أو الکبیرة، و (2 

 و از خدا بخواهد که به او قدرت عظیمی بدهد،: و یدعو اهلل أن یعطیه قدرة عظیمة، (3 

 !تا بتواند که بندة مطیعی برای او باشد!: له ا  طائع ا  حّتی یستطیع أن یکون عبد (4 

 :للمفهوم غیر المناسبعّین . «كکأّن إرضاء الّناس غایة ال تدر » - 31
 ! عیب وجود ندارد گل بی (1 
 !شود بست مردم را نمی دهان (2 
 !بتوان، نتوان زبان مردم بستن کام و دم مار و نیش کژدم بستن (3 
 !زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد خاطری چند اگر از تو شود شاد بس است (4 

  (33 - 62)األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعریب األصّح و عّین 

www.konkur.in

forum.konkur.in



(غیر علوم انسانی) زبان عربی

 

 
 .«!های پیچیدة آن حل کنی توانی مشکالت زندگیت را با گشودن گره تو با اتّکا به پروردگار خویش می»  -32

 :عّین الصحیح 
 !كبفتح عقدتها الغامضة بالتوّکل علی ربّ  كأنت قادرة بحّل المشاکل في حیات (1 
 !كبفتح عقدها الغامضة متوکّلة علی ربّ  كأنت تقدرین أن تحّلي مشاکل حیات (2 
 !في الحیاة و تفتح عقدة غامضة للمشاکل متوّکال  علی اهلل كتستطیع أنت حّل مشاکل (3 
 !بوسیلة فتح عقد الغامضة للمشکالت بتوّکل علی اهلل كفي حیات كحّل مشکالت تستطیع أنت (4 

 :«!پیمایید، و این غیرممکن است شما بدنبال موفقیّت هستید ولی راه صحیح آن را نمی»  -33
 !أنتّن تطلبن الفوز ولکن ال تذهبن الّسبیل الصحیح، فهذا محال (1 
 !ا  ، و هذا ال یمکن أبدا  صحیح ا  رجون التوفیق أّما ال تمشون طریقت (2 
 !ا  عوا طریقه الصحیح، فهذا لیس ممکنتطلبون أنتم الّنجاح أّما لم تقط (3 
 !أنتم تبحثون عن الّنجاح ولکّنکم ال تقطعون طریقه الصحیح، و هذا غیر ممکن (4 

 

! رجعت إلی الوراء للخالص منه( میخ)بمسمار  كلو تعّلق ثوب! كدنیا تُدبّرکما  كبتدبیر دین كاإلنسان؛ علی أّیها    
 !إلی الّندامة خطوة تخّلصت و نجوت ُعدتفلو ! كو هذا مسمار اإلصرار و الّطمع قد تشّبث بقلب

لبکاء الّطفل ال یستطیع و ال یتمّکن علی منعه من  رقیقاًمن صار قلبه . ال بّد من عزم و إرادة یؤخذان بالحزم    
 ! ا  أیض كأّیها الغافل؛ الّذنب سّم قاتل، و الصغیر منه مهل. شيء

!إّن الحیاة دقائق و ثوان  : كتقول ل كو إّن دّقات قلب. خسران عظیم ك، و الّطلب لما وراءكو اآلخرة أمام كالّدنیا وراء         
 مسمار اإلصرار و الّطمع؟ کیف یتخّلص اإلنسان من -34

 !إذا تشّبت المسمار بقلبه و فکره (2 !عندما یرجع إلی الوراء لینجو منه (1 
 !إذا استطاع أن یمنع الّطفل من شيء (4 !ا  دما یعود إلی الّندم و یصبح نادمعن (3 

 ......تأتي الهزیمة : متی تأتي الهزیمة لإلنسان؟  -35
 !دار الّدنیا كإذا یطلب ااُلخری و یتر  (2 !الوراء كإن مال إلی األمام و تر  (1 
 !لّما یمیل إلی الوراء و یری أمامه (4 !عندما یطلب دار الّدنیا فقط (3 

 ما هي الخسارة العظیمة لإلنسان؟ -36
 !الدنیا كطلب ااُلخری و هي أمامه و تر  (2 !الّدنیا و طلب ما یکون أمامه كتر  (1 
 !طلب ما یکون خلفه أي طلب الّدنیا (4 !مایکون خلفه و طلب ما یکون أمامه كتر  (3 

 :عّین الصحیح -37
 !علی کّل فرد أن یعمل آلخرته فقط حّتی یفوز (1 
 !ا  نسان أن یعمل لدنیاه و آلخرته مععلی اإل (2 
 !من ُیرد أن یفوز في آخرته فعلیه أن یقّدم الّدنیا علیها (3 
 !بمسمار الّطمع فعلیه أن ال یرجع إلی الوراءمن تعّلق ثوبه  (4 

  بما یناسب النصّ (36- 33)ِاقرأ النّص التالي، ثّم أجب عن األسئلة: 
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(غیر علوم انسانی) زبان عربی

 

 
 
   (33و  33)في التشکیل  الخطأعّین 

 
 :«!بمسمار رجعت إلی الوراء للخالص منه كلو تعّلق ثوب»  -38

 الَوراءِ  -َرَجعَت  –ِبِمسمار   (2  ِمسمار   -َثوُب  –َتعلََّق  (1 
 الَخالصِ  -الوراِء  –َت َرَجع   (4 َرَجعتَ  -ِمسمار   – كَ َثوبَ  (3 

 :«!كو اآلخرة أمام ك، الدنیا وراءكالذنب سّم قاتل، و الصغیر منه مهل»  -39
ِغیُر  –مٌّ س (2  قاِتل   –مٌّ س –ُب الذَّن   (1   ُمهلك   -الصَّ
 اآلَخرةُ  –َوراُء  –یا الدُّن   (4  اآلِخرةُ  –َوراَء  – ك  ُمهلِ  (3 
 
   (36و  34)الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي عّین 

 
 :«ُتدّبر»  -40

 و الجملة فعلیة فعل و فاعله الضمیر المستتر/ مبني للمعلوم  –صحیح  –( من باب تفّعل)مزید ثالثي  –فعل مضارع  (1 
 المستتر« أنت»فعل مرفوع و فاعله ضمیر/ معرب  -متعدٍّ  –( من باب تفعیل)مزید ثالثي  –للمخاطب  –مضارع  (2 
 فعلیةلجملة و ا فاعله الضمیر المستتر/ للمجهول  مبني –الزم  –صحیح  –مزید ثالثي بزیادة حرف واحد  (3 
 المستتر « أنت»فاعله ضمیر / معرب  –مبني للمعلوم  –متعدٍّ  –مزید ثالثي بزیادة حرفین  –للمخاطب  (4 

 :«ُعدت»  -41
 البارز« ت»فاعله ضمیر / معرب  –الزم  –( إعالله بالقلب)معتل و أجوف  –للمخاطبة  (1 
 البارز« ت»فعل و فاعله ضمیر / مبني للمعلوم  –متعدٍّ  –مزید ثالثي  –للمخاطبة  –فعل ماض   (2 
 فعل و فاعله ضمیر التاء / الزم  –( له إعالل الحذف)معتل و أجوف  –مجّرد ثالثي  –للمخاطب  (3 

 و الجملة فعلیة البارز    
 فاعله ضمیر / مبني للمجهول  –متعدٍّ  -( له إعالل الحذف) معتل و مثال  –للمتکّلم وحده  –ماض   (4 

 و الجملة فعلیة التاء البارز   
 :«ا  رقیق»  -42

 حال مفردة و منصوب/ منصرف  –معرب  –نکرة  –( مصدر)جامد  (1 
 و منصوب« صار»خبر مفرد لفعل ( / صفة مشّبهة)مشتق  –مفرد مذّکر  –اسم  (2 
 «قلب»حال مفردة و منصوب و صاحب الحال / منصرف  –معرب  –نکرة  –مشتق  (3 
 و هو من األفعال الناقصة« صار»خبر لفعل / مقصور  -( «رّقة»مصدره )مشتق و صفة مشّبهة  (4 
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(غیر علوم انسانی) زبان عربی

 

 
 

 
 
 

 :عّین عالمة اإلعراب فرعّیة    -43
 !تمّر األّیام و الساعات علینا بسرعة (1 
 !ُأنشدت األبیات الطویلة في مدح ااُلمّ  (2 
 !إحدی المناطق الجمیلة في بالدنا مناظر أصفهان (3 
 !یجب علی اإلنسان أن یعتمد علی استعداداته و قدراته (4 

 :عاملة   «ال»عّین حرف   -44
 !ا  ال یبقی الّسرور لنا دائم (2 !ا  ال یبلغ الغافُل آماَله أبد (1 
 !ال تقرأ القرآن مع التکاسل (4 !ال تکون فضیلة أجّل من الصداقة (3 

 :عّین الصحیح في المبني للمجهول. «!یحصد کّل الّناس ما یغرسون في الّدنیا»  -45
 !ُیحصد ما ُیغرسون في الّدنیا (2 !الّدنیاُیحصد ما ُیغرس في  (1 
 !ُحصدوا ما غرسوا من الّناس (4 !ُیحصد الّناس کّلهم ما ُیغرس (3 

 :ا  نعت لیسعّین العدد  -46
 !أربعة معّلمین في جلسة قاعة المدرسة كلم یشتر  (1 
 !في ساحة البیت شجرة واحدة ثمرتها البرتقال كهنا (2 
 !ِاثنتین من بانع الّصحف في هذا الّشارعِاشتریت مجّلتین  (3 
 !الّدرس الثّاني من هذا الکتاب صعب لنا و علینا الّتدقیق فیه (4 

 :اًمعربعّین ِاسم النواسخ  -47
 !لعّل هذه الفرصة فرصة ذهبّیة لنا (1 
 !ا  لمحّبة هدّیة ال نطلب إزاءها شیئإّن ا (2 
 !مؤمنین کان اّلذین ما أسرفوا في الّنعم اإللهّیة (3 
 !لیتنا نفهم حسنات صدیقنا قبل أن یذهب من بیننا (4 

 :فیه المفعول فیه لیسعّین ما  -48
 !لب من أصدقائي أن یبقوا عندي لیال  سأط (1 
 !متی تذهبون إلی الّسوق لشراء ما تحتاجون إلیه یا أصدقاء (2 
 !ال تکن کالخّفاش ینام و یسکن في الّنهار و یسیر في الّلیل (3 
 !تکّلم المدیر للتالمیذ بعد ورودهم في الّصف و شّجعهم علی االجتهاد (4 
 
 
 

  (04-33)لجواب عن األسئلة التالیة لعّین المناسب 
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(غیر علوم انسانی) زبان عربی

 

 
 :عّین الحال -49

 ! ا  یسعین نحو الغایات السامیة دائم الّطالبات المجّدات (1 
 !ا  م مع الناس علی قدر عقولهم تکّلمعلینا أن نتکلّ  (2 
 !وسط الّسماء کانت الّشمس محرقة  عند الّظهر (3 
 !عن محاولته في هذا المجال ا  راضی هو یدرس (4 

 :موصوالًعّین المستثنی منه  -50
 !األدب، فِاعرف قدره کّل ما کُثر یرخص إالّ  (1 
 !المجّدین منهمإاّل ما فاز کّل من أعرفه حّتی اآلن  (2 
 !قلیال  منهمإاّل عن حیاة هذا الّشاعر  ما تکّلم الذین فی الحفلة (3 
 !اّلذین في یدهم کتاب یطالعونهإاّل هذه األّیام ال نری من الّتالمیذ  (4 
 

  (علوم انسانی)زبان عربی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 :﴾ ا  سویّ  ا  صراط كفاّتِبعني أهدِ  ،كلم یأت إّني قد جاءني من العلم ما ﴿ -26
 !به من علمی رسیده که برای تو حاصل نشده، لذا اگر از من تبعیّت کنی تو را به راه راست هدایت خواهم کرد (1 
 !تبعیّت کن تا تو را به راهی مستقیم هدایت کنممرا از علم چیزی رسیده که برای تو نرسیده، پس از من  (2 
 !برای من از علم چیزهایی آمده است که برای تو نیامده، پس پیرو من باش تا به راه مستقیم هدایت شوی (3 
 !اند، لذا چنانچه پیروی مرا بکنی به راهی راست هدایت خواهی شداند که تو را ندادهمن را علمی داده (4 

 :«!كأن یرحم كأن َترحم الّناس إن تطلب من ربّ َتعلَّم »  -27
 !خواهی که به تو رحم کندبیاموز که به مردم رحم کنی اگر از پروردگارت می (1 
 !رحم کردن بر مردم را یاد بگیر چنانچه رحمت پروردگارت را خواهانی (2 
 !کندیاموز تا پروردگارت بر تو دلسوزی بر مردم دلسوز باش و آن را ب (3 
 !رحمت بر مردمت را بیاموز اگر رحمت پروردگارت را خواهانی دلسوزی و (4 

 :« !ا  مثالّیة في الشؤون الّسیاسیة أیضمجتمعنا مملوء بالّنساء اّلالتي یناجین اهلل في صلواتهّن و هّن نماذج  » -28
 خوانند و این در حالی است که در امور سیاسی می اندر نمازش را اجتماع ما سرشار از زنانی است که خدا (1 

 !هم نمونه هستند     
 امور سیاسی هم  در کنند در حالیکهجامعة ما پر شده است از زنانی که با خدا در نمازشان مناجات می (2 

 !اندبودهنمونه      
 خوانند پر است و این در حالی است که در امور سیاسی هم می یشاناهاجتماع ما از زنانی که خدا را در نماز (3 

  !اندبودههایی واال نمونه     
 کنند در حالیکه در امور سیاسی نیز جامعة ما مملو از زنانی است که با خدا در نمازهایشان مناجات می (4 

 !های واالیی هستندنمونه     

  (33 - 62)التعریب عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو 
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(علوم انسانی) زبان عربی

 

 
 :«!بعَد العدد غالبا  ، و هو یأتي ا  نسّمي ما یحَصی، معدود » -29

 !آیدنامیم و آن أغلب بعد از عدد میشود معدود میآنچه را شمرده می (1 
 !آیدبنامیم که آن اغلب بعد از عدد می دشماریم معدوباید آنچه را می (2 
 !آیدو آن چیزی است که بعد از عدد می شودمیمعدود آنست که شمرده  (3 
  !آیدبعد از عدد می نام دارد، که غالباًشود، معدود آنچه شمرده می (4 

 :عّین الصحیح -30
 معلّم نه آیه از پنج سورة قرآن کریم را : أعرب المعّلم تسع آیات من الّسورة الخامسة من القرآن الکریم (1 

  !ترکیب کرد    

 !آموزدرا می خواهر کوچکم دو فصل از کتاب چهارم: ُاختي الصغیرة تتعّلم فصلین من الکتاب الرابع (2 
 !نداهسه میهمان داشتم که دوبار به خانة ما آمد :کان عندي ثالثة ضیوف قد أتوا إلی بیتنا للمّرة الثانیة (3 
 آموز در مسابقات از میان شش دانش: فاز طالبان ِاثنان من بین ستة طاّلب في المسابقات العلمّیة (4 

 !آموز برنده شدعلمی دومین دانش    

 :المناسب للمفهوم عّین -31
 : ﴾کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اهلل  ﴿ (1 

 !چو لشکر بود اندک و یار بخت       به از بیکران لشکر و کار سخت           
 !کهن گردد نو ار سنگ است و خاره: الّدهر ُیخلق األبدان و یجّدد اآلمال (2 
 !كال من صّدق كدقمن ص كصدیق: ﴾وال ُتطع کّل حاّلف مهین ﴿ (3 
 ﴾ا  واعتصموا بحبل اهلل جمیع ﴿: ﴾بالحکمة و الموعظة الحسنة  كُادع إلی سبیل ربّ  ﴿ (4 

 :عّین الصحیح. « !بدترین مردم کسی است که به علم خود آگاه است ولی به عمل خود ناآگاه » -32
 !من عرف علمه و لکن ما عرف عمله ا  أشّد الّناس سوء (1 
 !من هو عارف بعلمه و لکّنه جاهل بعملهأسوأ الّناس  (2 
 !اّلذین یعرفون بعلمهم أسوأ من اّلذین ال یعرفون عملهم (3 
 !أسوأ الّناس من عرفوا بعلمهم و هم ال یعرفون عملهم (4 

 :« !ام استفاده کنم و فضای آن را برای افراد خانواده آرام سازمکنم از تأثیر رنگها در خانهمن سعی می » -33
 !لاُلسرة ا  وان في الّدار و سأفعل جّوه بدیعإّني ُاحاول أن أستفید من آثار األل (1 
 !ألفراد البیت ا  ون في داري حّتی أجعل فضاءه رائعإّنما أجتهد الستخدام تأّثر اللّ  (2 
 !أنا أسعی لکي أتمّتع بأثر األلوان في البیت لکي أصنع جّوه عذبا  ألهل البیت (3 
 !ألفراد ااُلسرة ا  لوان في بیتي و أجعل فضاءه هادئالستفادة من تأثیر األإّنني ُاحاول ا (4 
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(علوم انسانی) زبان عربی

 

 
 

! رجعت إلی الوراء للخالص منه( میخ)بمسمار  كلو تعّلق ثوب! كدنیا تُدبّرکما  كبتدبیر دین كاإلنسان؛ علی أّیها    
 !إلی الّندامة خطوة تخّلصت و نجوت ُعدتفلو ! كو هذا مسمار اإلصرار و الّطمع قد تشّبث بقلب

لبکاء الّطفل ال یستطیع و ال یتمّکن علی منعه من  رقیقاًمن صار قلبه . ال بّد من عزم و إرادة یؤخذان بالحزم    
 ! أیضا   كلّذنب سّم قاتل، و الصغیر منه مهلأّیها الغافل؛ ا. شيء

!إّن الحیاة دقائق و ثوان  : كتقول ل كو إّن دّقات قلب. خسران عظیم ك، و الّطلب لما وراءكو اآلخرة أمام كالّدنیا وراء         
 کیف یتخّلص اإلنسان من مسمار اإلصرار و الّطمع؟ -34

 !إذا تشّبت المسمار بقلبه و فکره (2 !عندما یرجع إلی الوراء لینجو منه (1 
 !إذا استطاع أن یمنع الّطفل من شيء (4 !عندما یعود إلی الّندم و یصبح نادما   (3 

 ......تأتي الهزیمة : متی تأتي الهزیمة لإلنسان؟  -35
 !دار الّدنیا كإذا یطلب ااُلخری و یتر  (2 !الوراء كإن مال إلی األمام و تر  (1 
 !لّما یمیل إلی الوراء و یری أمامه (4 !الّدنیا فقط عندما یطلب دار (3 

 ما هي الخسارة العظیمة لإلنسان؟ -36
 !الدنیا كطلب ااُلخری و هي أمامه و تر  (2 !الّدنیا و طلب ما یکون أمامه كتر  (1 
 !طلب ما یکون خلفه أي طلب الّدنیا (4 !مایکون خلفه و طلب ما یکون أمامه كتر  (3 

 :عّین الصحیح -37
 !علی کّل فرد أن یعمل آلخرته فقط حّتی یفوز (1 
 !علی اإلنسان أن یعمل لدنیاه و آلخرته معا   (2 
 !من ُیرد أن یفوز في آخرته فعلیه أن یقّدم الّدنیا علیها (3 
 !من تعّلق ثوبه بمسمار الّطمع فعلیه أن ال یرجع إلی الوراء (4 
 
   (33و  33)في التشکیل  الخطأعّین 

 
 :«!بمسمار رجعت إلی الوراء للخالص منه كلو تعّلق ثوب»  -38

 الَوراءِ  -َرَجعَت  –ِبِمسمار   (2  ِمسمار   -َثوُب  –َتعلََّق  (1 
 الَخالصِ  -الوراِء  –َت َرَجع   (4 َرَجعتَ  -ِمسمار   – كَ َثوبَ  (3 

 :«!كو اآلخرة أمام ك، الدنیا وراءكالذنب سّم قاتل، و الصغیر منه مهل»  -39
ِغیُر  –سمٌّ  (2  قاِتل   –سمٌّ  –ُب الذَّن   (1   ُمهلك   -الصَّ
 اآلَخرةُ  –َوراُء  –یا الدُّن   (4  اآلِخرةُ  –َوراَء  – ك  ُمهلِ  (3 
 
 

  بما یناسب النصّ (36- 33)ِاقرأ النّص التالي، ثّم أجب عن األسئلة: 
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   (36و  34)الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي عّین 

 
 :«ُتدّبر»  -40

 فعل و فاعله الضمیر المستتر و الجملة فعلیة/ مبني للمعلوم  –صحیح  –( من باب تفّعل)مزید ثالثي  –فعل مضارع  (1 
 المستتر« أنت»فعل مرفوع و فاعله ضمیر/ معرب  -متعدٍّ  –( من باب تفعیل)مزید ثالثي  –للمخاطب  –مضارع  (2 
 ةفاعله الضمیر المستتر و الجملة فعلی/ مبني للمجهول  –الزم  –صحیح  –مزید ثالثي بزیادة حرف واحد  (3 
 المستتر « أنت»فاعله ضمیر / معرب  –مبني للمعلوم  –متعدٍّ  –مزید ثالثي بزیادة حرفین  –للمخاطب  (4 

 :«ُعدت»  -41
 البارز« ت»فاعله ضمیر / معرب  –الزم  –( إعالله بالقلب)معتل و أجوف  –للمخاطبة  (1 
 البارز« ت»فعل و فاعله ضمیر / مبني للمعلوم  –متعدٍّ  –مزید ثالثي  –للمخاطبة  –فعل ماض   (2 
 فعل و فاعله ضمیر التاء / الزم  –( له إعالل الحذف)معتل و أجوف  –مجّرد ثالثي  –للمخاطب  (3 

 البارز و الجملة فعلیة    
 فاعله ضمیر / مبني للمجهول  –متعدٍّ  -( له إعالل الحذف) معتل و مثال  –للمتکّلم وحده  –ماض   (4 

 التاء البارز و الجملة فعلیة   
 :«رقیقا  »  -42

 حال مفردة و منصوب/ منصرف  –معرب  –نکرة  –( مصدر)جامد  (1 
 و منصوب« صار»خبر مفرد لفعل ( / صفة مشّبهة)مشتق  –مفرد مذّکر  –اسم  (2 
 «قلب»حال مفردة و منصوب و صاحب الحال / منصرف  –معرب  –نکرة  –مشتق  (3 
 و هو من األفعال الناقصة« صار»خبر لفعل / مقصور  -( «رّقة»مصدره )صفة مشّبهة مشتق و  (4 
 
 
 

 :إلی الهمزة في األمر الیحتاجعّین الفعل اّلذي  -43
 ندعوه أن ُیرینا صراطه المستقیم، كلذل (2 علینا أن نطلب من اهلل الّتوفیق في الحیاة، (1 
 !و نرجو أن یفتح علینا أبواب رحمته الواسعة (4 و نساعد اآلخرین في طریقهم إلی هذا الّصراط، (3 

 :فیه عالمة فرعّیة لإلعراب لیسعّین ما  -44
 !األشخاص المحسنون یساعدون اّلذین یحتاجون إلی المساعدة (1 
 !بجّد حّتی یوّفرا ما نحتاج إلیهوالداي شاّبان هما یعمالن  (2 
 !من نجحتا في امتحانات نهایة هذه الّسنة كصدیقتا (3 
 !یجب علی المسلم أن ُیبعد من مسیره الّشیاطین (4 
 
 

  (04-33)جواب عن األسئلة التالیة للعّین المناسب 
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 :الثالثةعّین ما فیه المعتل من أنواعه  -45

 !یقول القرآن کالم الحّق لإلنسان و یهدیه إلی الّصراط المستقیم و یعده مغفرة اهلل (1 
 !في جمیع أحوالي كإلهي؛ وّفقني في أعمالي حّتی أجد الّسعادة في الحیاة و أدعو ( 2 
 !ی آثار کالم الوحي في حیاتهیتلو القارئ القرآن بصوت حسن و هو یؤمن بأّنه یر  (3 
 !یجب علینا أن ال ننسی مسؤولّیتنا و عهدنا أمام خالقنا حّتی یعفو اهلل ذنوبنا (4 

 :للفراغات الخطأعّین . « ...!قیمة الّنعم اّلتي أعطاها اهلل لـ.... ،...لیت » -46
 الّشباب، یدرکون، هم  (2  هّن، تدرکن، کنّ  (1 
 هؤالء الّنساء، یدرکن، هنّ  (4  كِ ، تدرکین، كِ  (3 

 :مبنیّاًعّین المضارع  -47
 !سنتحّمل الّصعوبات في الحیاة و لو أّنها کثیرة (1 
 !کّل یوم إلیجاد الهدوء في البیت ا  ااُلّمهات یعملن کثیر  (2 
 !الّظالم كال تستطیع أن تنغّلب علّي ال أنت و ال أخو  (3 
 !یا معّلمات؛ ُابسطن لتملیذاتکّن وجهکّن و تواضعن لهنّ  (4 

 :عّین الخطأ في البناء للمجهول -48
 !ُخّلفت آثار مهّمة للبشر خّلف اإلسالم آثارا  مهّمة للبشر (1 
ع الّفالحون بالعمل الکثیر ُیشّجع نزول المطر الفاّلحین بالعمل الکثیر  (2   !یشجَّ
د وجوه الّظالمین عل سّود اهلل وجوه الّظالمین علی أعمالهم الّسیئة  (3   !ی أعمالهم الّسیئةتسوَّ
 !هاُتزرع األرض بجّد حّتی ُیحصد محصول یزرع الفاّلح األرض بجدٍّ حّتی یحصد محصولها  (4 

 :عّین خبر النواسخ یختلف -49
 إّن اهلل ُمضیف أوجب علی نفسه أن ُیکرمنا، (2 کّل یوم یرزقنا اهلل کأّننا ضیوفه، (1 
 !ألّنه رزقنا و سیرزقنا أیضا  بعد هذا (4 قلقین من عمل الُمضیف، و لنُکن غیر (3 

 :عّین صاحب الحال جمع تکسیر -50
 !كنحن قّبلنا ید ُاستاذنا و هو یمنعنا عن ذل (1 
 !سمعت الحوار بینهم فأسرعت نحو الباب حافیة   (2 
 !ا  سة مالبسهّن و قد کانت نظیفة جدّ لبست بنات المدر  (3 
 !الموّظفین انتظرت لزیارة المدیر ُاشاهد الّصور علی الجدارفي غرفة  (4 
 

    فرهنگ و معارف اسالمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ  أَ» :آیة   شریفةبا توجه به - 51 فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ

 ورد انکار قرار گرفته است؟مطلب مکدام  ،« یُرْجَعُونَ
 درخواست دینی جز دین الهی (2 پرستش خدا از روی اکراه( 1 
 مطلوبی جز خدا را به پرستش گرفتن( 4  غیرخدا را در دین خود قرار دادن (3  
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 اسالمیفرهنگ و معارف 

 

 
 چه نامی بر آن نهادند؟( ع)و حضرت یوسف  کردندمعرفی  چه چیزیترین دشمن را  السالم دشمن حضرت علی علیه- 52

 امّاره ـنفسی که در درون توست ( 1 
 لوّامه ـنفسی که در درون توست  (2 
 امّارهـ پندارد  شیطانی که خود را برتر از آدمیان می (3  
 لوّامهـ پندارد  شیطانی که خود را برتر از آدمیان می( 4  

الدُّنْیَ وَ اطْمَأَنُّوا بِهَا وَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا  ةِالَّذِینَ الَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِااالْحَیَا إِنَّ»شریفة با توجه به آیة - 53
 گردد؟ کدام مطلب مفهوم می ،« مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ ئِکَأُول  غَافِلُونَ

 .اهداف دنیایی دوزخ استگران برای تحقق  جایگاه تالش( 1 
 .بستگی به دنیا آتش است سرانجام عدم اعتقاد به رستاخیز و دل (2 
 .جایگاه غیرمعتقدان به رستاخیز و غافالن از آیات الهی آتش است (3  
 .بستگی به دنیا داشتن، دوزخ است فرجام غفلت به آیات خدا و دل( 4 

یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوّاً  النَّارُ»و آیة شریفة  ..........شود اما  وقف میهای حیاتی بدن مت گرچه فعالیتپس از مرگ، - 54
 .است ..........ناظر بر عالم « وَ عَشِیّاً

 قیامتـ کنند  توفی می ،فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است( 1 
 برزخـ کنند  توفی می ،فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است( 2 
 برزخـ شود  کم و کاست دریافت می ها توسط مالئکه بی روح و جسم انسان (3 
 قیامتـ شود  کم و کاست دریافت می ها توسط مالئکه بی روح و جسم انسان( 4 

 جزا و پاداش اخروی برای هرکس چگونه است؟- 55
 .پاداش طبیعی قرار گرفته در برابر اعمال است( 1 
 .نگاه اولیای خدا به انسان استبرخاسته از نوع ( 2 
  .همان چیزی است که از دنیا با خود آورده است (3 
 .شود گزارشی از عمل انسان است که نمایش داده می( 4 

الزمة  ،«خَبِیراً تَوَکَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِی الَ یَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ کَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ وَ»شریفة با توجه به آیة - 56
 خداوند کدام است؟ توکل بر

 تسبیح و حمد خداوند کردن( 2  از فناپذیران دل کندن( 1 
 خدا را حی و قیوم دانستن( 4  در محضر خدا گناه نکردن (3 

 گردد؟ میمطلب مفهوم کدام  ،«جُیُوبِهِنَّوَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى  »نور سورة  31از دقت در آیة - 57
 بر سینه و گردن( روسری)وجوب رعایت حجاب  (1 
 بر سر و اطراف صورت( روسری)وجوب رعایت حجاب  (2 
 استحباب مؤکد بر پوشاندن سر و اطراف صورت (3 
 استحباب مؤکد بر پوشاندن سینه و گردن (4 

 .معروف و نهی از منکر است  به امر......... و مربوط به ......... باید  ،معروف و نهی از منکر کند  به خواهد امر کسی که می- 58
 روشـ گمان کند یا احتمال بدهد که شخص گناه خود را تکرار خواهد کرد ( 1 
 شرایطـ گمان کند یا احتمال بدهد که شخص گناه خود را تکرار خواهد کرد  (2 
 رایطشـ بداند که شخص گناهکار تصمیم دارد گناه خود را ادامه دهد ( 3 
 روشـ بداند که شخص گناهکار تصمیم دارد گناه خود را ادامه دهد ( 4 

 روزه کدام است؟ ةترین فاید قرآن کریم، مهم آیاتبا توجه به - 59
 اخالص، امانتداری و صبر (2  ایمان، صداقت و عدالت( 1 
 یاد خدا، خضوع و خشوع( 4   تقوا، پاکی و پارسایی (3  

 ،« إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ مِلَّةَقَالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ  وَ»شریفة با توجه به آیة - 60
 گردد؟ هوم دریافت میکدام مف

 .است( ع)هدایت در گرو تبعیت از آیین حضرت ابراهیم ( 1 
 .شود( ع)ابراهیم هدایتی که منتهی به اندیشة ملت و امت ( 2 
 .که منتهی به هدایت شود( ع)تبعیت از آیین حضرت عیسی ( 3 
 .که منتهی به هدایت شود( ع)تبعیت از آیین حضرت موسی ( 4 
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 شود؟ چه کسانی میشامل  ،«فِی الْقُرْبَىةَ الْمَوَدَّ اأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلّقُلْ الَ أَسْ»مبارکة در آیة « قربی»- 61

 ( ص)اهل بیت پیامبر ( 2  (ص)پیامبر  ةهمة ذریّ( 1 
 (ع)اهل بیت حضرت علی ( 4 (ع)شیعیان حضرت علی  (3 

أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ   َأََ»شریفة با توجه به آیة - 62  لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُون
 پنداری کدام است؟ های ایمان از نشانهیکی  ،«یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

 ارادة تبعیت از طاغوت داشتن( 1 
 تأثیری آن در باطن قبول دعوت با زبان و بی (2 
  حل مشکالت اجتماعی از نااهالن درخواست راه (3  
 پذیرش ظاهری دعوت قرآن و کتب آسمانی پیش از قرآن( 4 

 و از چه کسانی اطاعت کنید؟« ....ای کسانی که ایمان آوردید، اطاعت کنید از خدا و رسولش و »- 63
 .خدا و پیامبر و هم از طرف مردم منصوب شده باشندحاکمانی که هم از طرف ( 1 
 .اند و دارای ویژگی علم و تقوا هستند حاکمانی که هم از طرف خدا منصوب شده (2 
 .صاحبان امر که از شمایند و مانند پیامبران که در جامعه خود دارای مقبولیت بودند( 3   
 .ویژگی علم و عصمت هستند صاحبان امر که از شمایند و مانند پیامبران دارای( 4 

رهبری امت از مسیر طبیعی خود خارج شد  ..........در سال ( صلی اهلل علیه و آله)پس از رحلت رسول خدا - 64
 .گردید ..........طوری که  به

 دهم هجری ـ تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث( 1 
 یازدهم هجری ـ تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث( 2 
 حکومت نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی تبدیلـ  دهم هجری( 3 
 حکومت نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی تبدیلـ  یازدهم هجری( 4 

 کدام مورد است؟( عج)علّت غیبت امام عصر  ،(السالم علیه)با توجه به سخن حکیمانة حضرت علی - 65
 امیه و بنی عباس  بنی ةوجود حکومت ظالمان( 2  رویشان در گناه ها و زیاده ستمگری انسان (1 
 های الهی و نبودن منتظران واقعی عدم تحقق وعده( 4  قدرناشناسی و ناسپاسی مردم زمان ظهور حضرت (3 

 گردد؟ از دقت در پیام کدام آیه، مفهوم می« آور خداوند غلبة پیام آخرین پیام»- 66
الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ    وَ( 1     بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ
 اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ  وَعَدَ( 2 
   هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ( 3 
   وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ أَئِمَّةًوَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ ( 4 

 شود، به چه علت است؟ های بیرونی تسلیم می کسی که توانایی کنترل شهوت خود را ندارد و در مقابل تحریک- 67
 .بیند خود را در مقابل این امور کوچک می (2 .کند تنفر اولّیه را فراموش می( 1 
 .شود میشرایط اجتماعی و اقتصادی باعث ( 4 .کنند کننده او را منحرف می عوامل تحریک (3  

 دهندة راستی در محبت به همسر است؟ کنند که نشان به چه عنوانی یاد می« مهریه»در نظام خانوادگی اسالم از - 68
 صداق( 4  پیشکش (3  هدیه (2 نحله( 1 

. هرچیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و - 69 . شود و پیام آیة شریفة  محسوب می........  .استحاکی از آن ........
 اهلل نور السّماوات و االرضـ ای از آیات الهی  آیه( 1 
  اهلل نور السّماوات و االرض ـ  نوری از انوار هستی (2 
 هلل ما فی السّماوات و ما فی االرض وـ ای از آیات الهی  آیه( 3 
 هلل ما فی السّماوات و ما فی االرض وـ نوری از انوار هستی ( 4 

این درختان نتیجة حقیقی کند، رشد  کشد و به پرورش درختان اقدام می باغبانی که زحمت می»: اگر بگوییم- 70
 چگونه سخنی است؟ چرا؟ ،«تدبیر اوست

 دهندة اصلی درختان خداست زارع حقیقی و پرورشـ درست ( 1 
 دهندة اصلی درختان خداست زارع حقیقی و پرورشـ نادرست  (2 
 بیند این زراعت کار  کند، می اند، مقایسه می تی خود را با دیگران که در کشت دخالتی نداشتهوقـ نادرست ( 3   

 .خودش است    
 بیند این زراعت کار  کند، می اند، مقایسه می وقتی خود را با دیگران که در کشت دخالتی نداشتهـ درست ( 4 

 .خودش است    
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است که پیامبر گرامی اسالم  ..........دژ مستحکم محافظ انسان از فرو افتادن به کام گناه در حضور خداوند - 71

 :در این خصوص فرمودند( صلی اهلل علیه و آله)
 .ترین شعار اسالم و جامع همة ابعاد توحید و نفی هرگونه شرک است کلمه توحید مهمـ اهلل  کلمه ال اله الّا( 1 
 .ایم ای پر محتوا همانند ال اله االّ اهلل نگفته نه من و نه گویندگان قبل از من کلمهـ اهلل الّا ال اله کلمه  (2 
 .شوند ها در نزد او حقیر و پست می آن کس که خود را گرامی بدارد، شهوتـ معرفت به جایگاه خویشتن ( 3 
 .تر از همة مردم است کند گرامی و شأن خود برابر نمیکه تمام دنیا را با قدر   کس آن ـمعرفت به جایگاه خویشتن ( 4 

 ..........گویند  می ..........در قیامت، در برابر حق  ،اند کسانی که در دنیا به ندای هوس پاسخ داده- 72
   أَنْ الَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ـزده و پشیمان  حسرت( 1 
  أَنْ الَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ـتسلیم و خاضع ( 2 
ُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ ـتسلیم و خاضععع ( 3   لَوْ کُنَّا نَسْمَ
 السَّعِیرِ لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ ـزده و پشیمان  حسرت( 4 

 .باشد می ..........سنّت  ،نام دارد و آشکارکنندة سرشت آدمی ..........گری نیّت و تمایالت درونی انسان  بروز جلوه- 73
 امدادـ ابتالء ( 4 ابتالء ـ ابتالء  (3  ابتالءـ امداد  (2 امدادـ امداد ( 1 

ایجاد نگرشی جدید در جامعه بود که موجب تحول » (صلی اهلل علیه و آله و سلم)از اقدامات مهم رسول خدا - 74
 باشد؟ ، پیام کدام آیة شریفه مبین این اقدام می«ها گردید در روابط بین ملت

عَلَیْکُمْ    نِعْمَةَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ الَ تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا  وَ( 1   اللَّهِ

 أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ أُمَّةٍخَیْرَ  کُنْتُمْ( 2 
 رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ مُحَمَّدٌ( 3 
 جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ وَ الْحَسَنَةِ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِإِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ  ادْعُ( 4 

 اولین قدم جهت ایفای نقش برای رسیدن به اهداف اسالمی در تمدن جدید جهانی کدام است؟- 75
 های جامعة خود تقویت بنیان (2 های فردی تقویت توانایی( 1 
 حضور مؤثر در جامعة جهانی( 4  همراه کردن دیگران با خود (3  
 

   زبان انگلیسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PART A: Grammar & Vocabulary 

76- I don’t know -------------- the celebration will be held on Monday or not.  

1) as  2) when 3) because 4) whether 
77- The tea is ------------- to drink. I’ll wait for it to cool down.  

1) too hot  2) such hot 3) very hot  4) so hot  
78- I managed to walk the nearest town ----------- my foot was injured.   

1) until 2) so that 3) although 4) because  
79- My friend did not know anything about his trip to Africa. He -------- have been 

informed about it earlier.   

1) should 2) would 3) might  4) must  
80- A good manager can learn much by making ----------- with other producing 

companies. 

1) manner 2) contact 3) respect 4) humor   
81- All the economists in our country are ----------- their time and energy to solve the 

problems. 

1) floating  2) ignoring 3) devoting 4) protecting 

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

sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 
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82- The ----------- among the producing companies in industrial countries causes to have 

different things at different prices.  

1) instruction 2) extinction  3) inaction 4) competition  
83- On his first visit to the work-shop, the new director ----------- the aims of the 

company and its future plans in a short lecture. 

1) summarized 2) realized 3) organized 4) provided  
84- When the building was on fire, many people offered ------------ help.  

1) flexible 2) reasonable 3) voluntary 4) ordinary 
85- The store sells a/an ---------- of magazines. There are sports magazines, cooking 

magazines, and many other types. 

1) ability  2) variety 3) quality 4) activity 
86- We will achieve more if we ------------ our studies.  

1) look for  2) take part in  3) pick up  4) concentrate on 
87- ------------ , it is useful to build places of public entertainment such as parks, 

cinemas, etc. 

1) Brilliantly  2) Economically  3) Efficiently  4) Wonderfully 

PART B: Cloze Test 

  Fashion styles aren't only dictated by a few well-known clothing designers. Some people use 

their clothes to make a statement about 88) ----------- style, beliefs, musical tastes, or cultural 

identity. 89) ------------, humans have always had a very direct 90) --------- on what is 

fashionable or in fashion. Just look around, and you'll see young people trying to 91) ---------- 

the same "look" as the movie stars, pop musicians, or other 92) ------------ people that they 

admire. Looking back at changes in clothing styles over past decades, it seems that fashion 

styles tend to occur in cycles. 

88- 1) individual 2) chemical 3) natural 4) facial 

89- 1) Artificially 2) Fortunately 3) Additionally 4) Immediately  

90- 1) instance 2) influence 3) instrument 4) inaction 

91- 1) restate 2) evaluate 3) expect 4) create 

92- 1) famous 2) anxious 3) various 4) nervous 

PART C: Reading Comprehension 

PASSAGE 1:

     Most Americans agree that the workplace and the home are very different from the way 

they were thirty years ago. The world of work is no longer a man's world. Between 1970 and 

1995, the percentage of women who worked outside the home went from 50 percent to 76 

percent. In the year 2000, of the more than 55 million married couples in the United States, 

10.5 million women were making more money than their husbands, and 2 million men were 

stay-at-home dads. 

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. 

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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    Mark and his wife, Georgine were a two – income couple, but things changed when their first 

baby was born. Georgine wanted to continue her work as a lawyer, but someone needed to stay 

home to take care of the baby. Georgine had the higher paying job, so she became the provider.     

    Mark stayed home to raise the children. In his book he tells many stories about his role in the 

family. 

    At first, it was difficult to change roles. The Wertman kids often went to Mark first to talk 

about their problems. Georgine was jealous of the time the children spent with their father. 

Mark had some hard times too. People often asked him, “When are you going to get a real job”

Even in the 21st century, society respects the role of provider more than the role of child raiser. 

Mark found out all about this. 

    Mark and Georgine learned that it is very important to talk about their problems. In the 

beginning, Mark thought Georgine had the easy job, and Georgine thought that Mark had it 

easy. Later they talked it over and discovered that both jobs were difficult and rewarding. 

Georgine and Mark agree that talking things over and making decisions together helps their 

relationship. 

    The Wertermans are happy with the results of their decision. Their children are ready for a 

world where men and women can choose their roles. Wertman's book is entertaining and 

educational, especially for couples who want to switch roles. As Mark Wertman says “We are 

society. We make the changes one by one. People have to decide on what's best for them and 

their families.” 

93- Why is the workplace no longer a man’s world? 

1) Fewer men are stay-at-home dads. 

2) More women are jealous. 

3) More women are in the workplace. 

4) Men are not strong. 
94- Georging is the provider in the family because -------------. 

1) she did not stay at home to take care of the baby 

2) she had the higher paying job 

3) mark lost his job when their first baby was born 

4) mark does not want to be the provider 
95- According to the passage the Wertmans worked out their problems by --------------. 

1) helping their children 2) making their jobs easier 

3) changing jobs  4) talking and making decisions together 
96- How do the Wertmans feel about their decision? 

1) They are happy because their children are ready for the modern world. 

2) They are happy because they are entertaining. 

3) They are unhappy because they want to change jobs. 

4) They are unhappy because people don’t respect Mark. 

PASSAGE 2:

    MANSFIELD, Katherine (1888-1923), published only three volumes of short stories before 

her death at the age of 34. Yet she is considered one of the greatest short-story writers of the 

20th century. Her writing shows an understanding of the reasons for people acting the way they 

do. She was the first writer in English to be influenced by the Russian dramatist Anton 

Chekhov. 

   Katherine Mansfield was her pen name. She was born Kathleen Mansfield Beauchamp in 

Wellington, New Zealand. Many of her best short stories take place there. 
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   Between 1903 and 1906 Katherine Mansfield studied at Queen's College, London. Then, 

after studying music in New Zealand for two years, she returned to live in London in 1908. In 

1911 she published her first book of short stories, In a German Pension. That same year she 

began working with the critic John Middleton Murry on a literary magazine called Rhythm. 

Signing her work KM, she wrote short stories and reviews for this magazine and several others. 

She married John Middleton Murry in 1918. 

   In 1917 she learned that she had tuberculosis. She spent the last years of her life mainly in 

France, Italy, and Switzerland, hoping that the warmer climate would make her well. Her 

illness did not keep her from writing. In 1920 she published Bliss, a second collection of short 

stories. A third collection, The Garden Party, was published in 1922. 

   After her death her husband published her Journal (1927), her Letters (1928), and two more 

collections of her stories. These were The Dove's Nest (1923) and Something Childish (1924; 

called The Little Girl in the United States). 

97- According to the passage, Katherine Mansfield published only three volumes of 

short stories -------------. 

1) before she was influenced by Chekhov 

2) when she was in London 

3) before her death 

4) after her death 
98- Which sentence about Katherine Mansfield in Not true? 

1) She is one of the greatest short – story writers of the 20
th

 century. 

2) Katherine’s pen name was Katheleen Mansfield Beauchamp. 

3) Katherine was the first writer in English to be influenced by Anton Chekhov. 

4) Her writing shows an understanding of the reasons for people acting the way  

     they do. 
99- Katherine started working with the Critic John Middleton Murry ------------. 

1) on a literary magazine called Rhythm 

2) in a German pension 

3) on a second collection of short stories 

4) on the Dove’s Nest 
100- After Katherine’s death, her husband published all of the followings except --------. 

1) her Journal and Letters 2) The Dove’s Nest 

3) The Little Girl  4) The Garden Party 
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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

4/4/1395صبح جمعهششمنوبتآزمون آزمايشي سنجش پيش ـ  جامع

2دفترچه شماره  

P2

14
/1

4 

  :محل امضاء    :شماره داوطلبي      :نام خانوادگي      :نام

14
/1

4P
2 
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 درک عمومی هنر

 

 اند، کدام گروه اهمیت بیشتری دارد؟ در میان جانورانی که موضوع آثار هنری هخامنشی قرار گرفته- 101

 اسب/ گاو ( 4  گاو/ شیر  (3 عقاب/ بز( 2 بز/ اسب( 1 
طور مستمر و در  آرایی صدر مسیحیت به داستانی همچون کتابدر کدام نقاشی دیواری رنسانسی، روایت - 101

 یک صحنه، نشان داده شده است؟

 آفرینش آدم اثر میکل آنژ (2 بشارت تولد مسیح به مریم اثر فرانچسکا( 1 
 نقدینه خراج اثر مازاتچو( 4   مکتب آتن اثر رافائل (3  

 گرفته شده است؟ کار یک از ابداعات شهرسازی در موهنجودارو به کدام- 101

 های سه طبقه با حیاط مرکزی ساخت خانه/ برقراری سیستم فاضالب شهری( 1 
 تأسیس مدارس برای آموزش خط تصویری/ پز شده ساخت بنا با آجرهای کوره( 2 
 ساخت اولین طاق و قوس/ تأسیس انبار غله برای توزیع ارزاق( 3 
 گذاری معابد توپر و کروی پایه/ ساخت حصار، برج و بارو در اطراف شهر( 4 

 پردازی، تعامل جدیدی بین نقاشی و موسیقی ایجاد کرد؟ کدام هنرمند معاصر به واسطه قدرت بداهه- 101

 دوبوفه( 4 پوالک( 3  کاندینسکی (2 موندریان( 1 
 هاست؟ در معماری اصیل یونانی، اسپر در کجا قرار گرفته و شامل کدام قسمت- 101

 سرستون و تنه ستون/ روی پلکان صفه (2 کتیبه و طره/ ها باالی ستون( 1 
 سه ترکی و سنتوری/ ها زیر ستون( 4  صفه و پاسنگ/ در ناحیه بیرونی و جلوی بنا (3  

 عمده زیورآالت مکشوف از منطقه مارلیک در چه قالبی قابل تعریف است؟- 101

 ای های طالیی به شکل پرندگان افسانه گردنبندهای مرصع با دانه( 1 
  ای به شکل قرص خورشید  سنجاق سرهای مفرغین با سر دایره (2 
 زنی های کمربند قلم پالک( 3 
 ای تزیینات چهار حلقه( 4 

 دوره اشکانی منسوب شده است؟یک از ابداعات عرصه مد و لباس به    کدام- 101

 گیری تدریجی عمامه شکل/ های چرمی بنددار معروف به چوموش ابداع چکمه( 1 
 ایجاد تمایز میان پوشاک پا جامه و تن جامه/ دستار بستن روی کاله( 2 
 دار تهیه کمربندهای چرمی منقوش قالب/ ایجاد تمایز میان پوشاک پا جامه و تن جامه( 3 
 استفاده از ساق بندهای چرمی گشاد موسوم به رانپوش/ گیری تدریجی عمامه شکل( 4 

 اقوام ابداع شد؟ اسلوب ایستایی تقابلی توسط کدام- 101

 ایران( 4 یونان( 3  مصر (2 آشور( 1 
 دهد؟ وی را به جنبش سوررئالیسم پیوند می« ایو تانگی»های  کدام ویژگی نقاشی- 101

 های بیکران انداز وار در خاموشی رمزآمیز چشم های اندام شکل( 1 
 برقراری جناس تصویری میان اشیاء عادی برای القای فضای غیرعادی( 2 
 های کافکا انگیز با الهام از داستان برقراری ترکیبی وهم( 3 
 پردازانه و طنزآمیز منظور ایجاد فضاهای خیال سازی با اشکال هندسی به بدیهه( 4 

 های منطقه چغازنبیل، در ساخت و تزیین این بنا، کدام موارد لحاظ شده است؟ بر اساس کاوش- 110

 ای برای نورگیری ساختمان استفاده از مفتول شیشه/ زنان باردارتعداد زیادی تندیس گِلی کوچک از ( 1 
 های شکسته بخشی پی بنا با سفال استحکام/ سنج شونده به مثابه آفتاب نمای کوچک چهار طاق( 2 
 دار نماسازی با آجر پخته لعاب/ کاری درهای چوبی خیز در آینه و تجسم حیوانات در حال جست( 3 

 سه بنای آجری دایره شکل برای سال شماری/ های داخلی برسانی به قسمتوجود تنبوشه برای آ( 4 
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 شود؟ چرا در عکاسی نور روز از فالش استفاده می- 111

 برقراری وضوح تصویر (2  ایجاد کیفیت نور و سایه شدید (1 

 های تند حذف سایه( 4  تغییر در تعادل روشنایی فضای داخلی (3  

 مضمون اصلی آثار کدام هنرمندان بدل شد؟به « مادر و بچه»موضوع - 111

 (امپرسیونیسم)کست (/ رئالیسم اجتماعی)کالو ( 1 

 (امپرسیونیسم)رنوار (/ اکسپرسیونیسم)کل ویتس ( 2 

 (فوویسم)ماتیس (/ امپرسیونیسم)رنوار ( 3 

 (اکسپرسیونیسم)کل ویتس (/ اکسپرسیونیسم انتزاعی)دکونینگ ( 4 

 اند؟ در چه قالبی ساخته شده« ژرمن ریشیه» های مفرغی عمده تندیس- 111

 های انتزاعی با تلفیق اشکال اصلی فرم( 2 ترکیبات هایپررئالیستی از زندگی روزمره( 1 
 گیری از مدل زنده در تعهد به هنر پاپ قالب( 4 های استعاری از موجودات چندگانه صورت( 3 

 اند؟ خلق شده( نمایی استلیزه)نگاری  کدام گروه از آثار هنری با محوریت چکیده- 111

 های عصر باروک اچینگ/ های عصر هندسی یونان سفالینه( 1 

 های رنسانسی تندیس/ های دیواری پارینه سنگی نقاشی (2 

 مهرهای سنگ صابونی هند/ های اورینتالیستی نقاشی( 3  

 های دوره بیزانس موزاییک/ های نوسنگی سفالینه( 4 

 گیرد؟ زیرمجموعه کالژ قرار میکدام هنر سنتی - 111

 سازی عیدی( 4  ماشه پاپیه (3  قطاعی (2 سازی فرنگی( 1 

 درست است؟« طلیقه»کدام عبارت درباره - 111

 .سای گرد است نوعی ابزار ساینده شبیه چوب( 2 .گرد است سای نیم ترکیبی از سوهان و چوب( 1 

 .ترکیبی از چاقوی منبت و سوهان است( 4 .کاری شبیه مغار تخت است نوعی ابزار کنده( 3 

 کدام اثر تاریخی مطابق با معیارهای سومین عصر طالیی بیزانس خلق شده است؟- 111

 های منقوش کلیسای ایاصوفیه شیشه( 2 سرنن های کلیسای سن تخته نگاری( 1 

 های کلیسای دیر دافنی دیوارنگاری( 4  های موزاییکی کلیسای چورا نقاشی (3 
 صادق است؟( دوره اول)های مکتب تهران  م خصایص درباره نقاشیکدا- 111

 های تزیینی و تصویری تلفیق نقش مایه/ پردازی مختصر در چهره و لباس سایه( 1 

 سازی به شیوه سنتی زمینه پس/ نمایی و تقلید جهان مادی عمق( 2 

 ا عکاسیتنوع رنگی گسترده در رقابت ب/ های مکتب شیراز و اصفهان تداوم سنت( 3 

 پرداز با رنگ و روغن نمایی به شیوه واقع/ بندی متقارن و ایستا ترکیب( 4 

 ویژگی اصلی خط کرشمه کدام است؟- 111

  توجه به پیوستگی حروف و کلمات با هدف سرعت کتابت (1 

 بندی و تناسب حرکات تأکید بر ترکیب( 2 

 کنندگی خط کرسی توجه زیاد به تعیین( 3 

 های ظریف و موزون نظم و اعتدال با ایجاد دایرهتأکید بر ( 4 

 نخستین کتاب تاریخ هنر، با مطالعه دستاوردهای کدام اقوام و توسط چه کسی به رشته تحریر درآمد؟- 110

 اروین پانوفسکی/ النهرین مصر و بین (2 جان لوباک/ النهرین مصر و بین( 1 

 یوهان وینکلمان/ رومیونان و ( 4  ارنست گامبریچ/ یونان و روم (3  
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 در عرصه کدام هنر شناخته شده است؟« محمد فراهانی»نام - 111

 نگاری شمایل( 4  نگاری کاشی (3  سازی گل و مرغ (2 سازی خیالی( 1 

بندی نمایش داده  های آشوری، حوادث اصلی و فرعی به ترتیب در کدام قسمت قاب در نقش برجسته- 111

 اند؟ شده

 بندی چهارگوشه قاب/ نقطه مرکزی( 2 فضاهای میانی و پایینی /باالترین بخش( 1 

  های میانی و باالیی قسمت/ زمینه پیش (4 های باال و پایین حاشیه/ میانه (3 

 شهرت دارد؟« الگینی»کدام گروه از میراث تاریخی محفوظ در موزه بریتانیا به مرمرهای - 111

 های کرنتی معبد سیبل ن ستو (2  های کلوسئوم رم نقش برجسته (1 

 های معبد پارتنون تندیس( 4  کاریاتیدهای معبد ارختئوم (3  

 دلیل مهارت در کدام هنر به شهرت رسیدند؟ هنرمندان کرند کرمانشاه در عصر صفوی به- 111

 بافی پارچه( 4  کاری منبت (3  فلزسازی (2 تراش سنگ( 1 

 است؟« رامفرامرز پیال»کدام گزینه معرف سبک - 111

 کنستروکسیون فلزی با رنگ طالیی (2 بندی هندسی با بافت نگارشی ترکیب( 1 

 تصویرسازی داستانی با ترکیب مواد( 4 چاپ نما به شیوه تک پیکرنگاری واقع( 3  

 تر است؟ موفق« دلمن»کدام عبارت در تعریف - 111

 .ته استتخته سنگ عظیم مستطیلی که به شکل افقی روی زمین قرار گرف( 1 

 .ای برای ارواح پس از مرگ بود ساختمان سنگی کاملی که خانه (2 

 .چند سنگ بزرگ عمودی با یک تخته سنگ که به جای سقف قرار گرفته است (3  

 .اند های مربع شکل سنگی که به جای استودان کاربرد داشته محفظه( 4  

 شد؟گر  نخستین میراث هنر محلی ژاپن در چه قالبی جلوه- 111

 آرایی تدوین سنت گل( 2 نقاشی سوزاندن کاخ سانچو( 1 

 ساخت عمارت ققنوس( 4   های تدفینی کوفون تپه (3 

دست آمدن تصویر با وضوح قابل قبول باید از سرعت باالی شاتر  یک از انواع لنزها برای به در عکاسی با کدام- 111

 استفاده کرد؟

 اید انگلو( 4  ماکرو (3 تله فوتو( 2 فیش آی( 1 

 های قدیم است؟ کدام میراث هنری مصری متعلق به سلسله- 111

 (دیرالبحری)معبد حت شپسوت  (2 (موزه لوور)پیکره کاتب نشسته ( 1 

 (موزه قاهره)لوح پیروزی نارمر ( 4  (موزه برلین)سردیس آخناتون  (3  

 رئالیستی شهرت یافته است؟عنوان نخستین نمونه تمام عیار نقاشی  کدام اثر نقاشی به- 110

 سوم ماه مه اثر فرانسیسکو گویا (2 ها اثر ژاک لویی داوید سوگند هوراتی( 1 

 شکنان اثر گوستاو کوربه سنگ( 4 چینان اثر فرانسوا میله خوشه( 3  

 
    درک عمومی ریاضی ـ فیزیک 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایشان ، کم شود، به مجموع معکوس11و  11واحد از هر یک از اعداد  kاگر - 111
37
72

مجموع . شوداضافه می 

kارقام عدد 
 ، کدام است؟ 2

 1 )7 2) 8  3 )9 4 )1 
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A

E

D
CB

)حاصل ضرب معکوس عدد - 111 )




1
2 3

2
3

، در 


6
2 3 3 2

 ، کدام است؟ 

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

kهای یک مجموعه تعداد زیر مجموعه- 111 2 های یک مجموعه عضوی، دو برابر تعداد زیر مجموعهk 2 3 

kهای یک مجموعه تعداد زیر مجموعه. عضوی است   عضوی، کدام است؟  1

 1 )32 2 )64 3 )128 4 )256 

نفر از  1روز،  11بعد از گذشت . رسانندروزه به اتمام می 11ساعت کار، کاری را  1کارگر با روزی  2- 111

روزه  11روز دیگر، پیمانکار برای آنکه کار را  1پس از گذشت . آیندکارگران به دالیلی به سر کار نمی

 آورد تعداد کارگران جدید، چند نفر است؟ تحویل دهد، تعدادی کارگر جدید به سرکار می

 1 )12 2 )16 3 )2 4) 24  

|حاصل عبارت - 111 | | | | |     2 3 2 2 2 2 3 3 4 2  ، کدام است؟ 3

 1 )( ) 4 2 3 2 )( ) 8 2  صفر ( 4 12( 3 3

axدر تقسیم عبارت - 111 bx x  3 22 xهای ای، بر دو جمله2 , x 3 2 2 ها به ترتیب ، باقیمانده تقسیم1

aمقدار . است 1و  3برابر  b کدام است؟ ، 

 1 )12 2 )13 3 )14 4 )15 

Aنقاط - 111
 

  
 

2
3

Bو  
 

  
 

2
1

Cو  
 

  
 

4
1

مساحت مثلث، . دهندهای یک مثلث را تشکیل می، رأس

 کدام است؟ 

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

کنیم که به هر نفر، صد ، چنان تقسیم میFو  A ،B ،C ،D ،Eنفر  1هفت میلیون و پانصد هزار تومان پول را بین - 111

  های دو نفر آخر، چقدر است؟شروع کنید، مجموع سهم Aاگر از . هزار تومان بیشتر از نفر بعدی برسد

 1 )21 2 )22 3 )23 4 )24 

aاگر - 111 b   باشد، مقدار
a b a b

| | | |
| a | | b | | a | | b |

   کدام است؟ ، 

صفر( 4 1( 3 2( 2 4( 1 

حاصل عبارت - 110  
42 2 3 11 4  کدام است؟  6

 1 )5 2 )5 3 )4 5 4 )25 

. واحد بیشتر است 111مربع مجموع مربعات دو عدد طبیعی متوالی، از مربع تفاضل مربعات آن دو عدد - 111

 مجموع ارقام عدد حاصلضرب آن دو عدد، کدام است؟ 

 1 )6 2 )5 3 )4 4 )3 

ˆدر شکل مقابل، - 111 ˆA D  9  وB̂  6 اگر . استBD DC  AEمقدار . باشد 6 DE کدام ،

  است؟

 1 )6 3 

 2 )5 3 

 3 )4 3 

 4 )3 3 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 درک عمومی ریاضی ـ فیزیک

 

1

8 3

6

5

4

2

7

1
8

7

65

4

2
3

1

87

6

5

4

2

3

B
H E

C
D

A

OO

1
8

7

6 5
4

2
3

 های مقابل، شکل بعدی، کدام است؟ با توجه به روند منطقی تغییرات در شکل- 111
1

47
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 1 )  2 ) 

 

 

 

 

 3 )  4 ) 

 

 

2در نوشتن تمام اعداد از - 111  رود؟ ، چند بار رقم زوج به کار می3تا  1

 1 )198 2 )199 3 )2 4 )2 1

Aدر شکل مقابل مثلث - 111 BC


AEاگر . االضالع استمتساوی ADEالساقین و مثلث الزاویه متساویقائم   8 

 آید، کدام است؟به دست می AHهاشور خورده حول ارتفاع  حجم جسمی که از دوران ناحیه. باشد

 1 )
32 3
3

 

 2 )
64 3
3

 

 3 )
256 3

3
 

 4 )
128 3

3
 

 در شکل مقابل، چند مستطیل با طول و عرض متفاوت، وجود دارد؟ - 111

 1 )17 

 2 )18 

 3 )2 

 4 )21

مساحت ناحیة هاشور . باشد 1ها برابر اگر شعاع دایره. گذرددر شکل مقابل، هر دایره از مرکز دایره دیگر می- 111

 خورده، کدام است؟ 

 1 )( )6 2 3 3 

 2 )( )6 4 3 3 

 3 )( )8 2 3 3 

 4 )( )8 4 3 3 
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O

  

اند، برابر مجموع آن دو زاویه 1های آن دو زاویه و برابر تفاضل مکمل 11های دو زاویه، حاصل جمع متمم- 111

 اند؟ های آن دو زاویه، کداممجموع مکمل

 1 )3 2 )31 3 )32 4 )33 

 1ای شکل به شعاع متر را روی زمینی دایره 1متر و ارتفاع  1ای شکل به قطر قاعده خاک چاهی استوانه- 111

1/شود، ریخته میاگر حجم هر یک متر مکعب خاک چاه وقتی روی زمین . ریزیممتر به صورت مخروط می 2 

 برابر شود، ارتفاع خاک ریخته شده، چند متر است؟

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

 در شکل مقابل، حجم چوب برداشته شده از داخل مکعب چوبی، کدام است؟ - 110

 1 )864 

 2 )648 

 3 )432 

 4 )216 

 

 

 مساحت ناحیه هاشور خورده، کدام است؟ . است 11در شکل مقابل، شعاع دایره برابر - 111

 1 )12 

 2 )24 

 3 )36 

 4 )48 

 

 نسبت تعداد قطرهای یک پانزده ضلعی منتظم به تعداد محورهای تقارن آن، کدام است؟ - 111

 1 )1 2 )3 3 )6 4 )9 

 مساحت ناحیه هاشور خورده، کدام است؟ . است 1در شکل مقابل، اندازه ضلع هشت ضلعی منتظم برابر - 111

 1 )32 2 

 2 )16 2 

 3 )8 2 

 4 )4 2 

 

 در شکل مقابل، چند دایره وجود دارد؟ - 111

 1 )13 

 2 )14 

 3 )15 

 4 )16 
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 شکل مقابل، از نظر تقارن، کدام وضع را دارد؟ - 111

 .محور تقارن دارد 2مرکز تقارن ندارد ـ ( 1 

 .تقارن داردمحور  4مرکز تقارن ندارد ـ ( 2 

 .محور تقارن دارد 2مرکز تقارن دارد ـ ( 3 

 .محور تقارن دارد 4مرکز تقارن دارد ـ ( 4 

 

 برد، کار مفید آسانسور چند کیلوژول است؟  متر باال می 11کیلوگرم بار را 6آسانسوری، - 111

 1 )9 2 )18 3 )45 4 )9

نسبت . است و سیستم به حالت تعادل قرار دارد w1ها برابر در شکل زیر، وزن هر یک ازقرقره- 111
w

w

2

1
  چقدر است؟

 1 )1 

 2 )2 

 3 )3 

 4 )1
2

 

. متری این عدسی قرار دارد سانتی3جسمی روی محور اصلی در فاصلة . دیوپتر است 5توان یک عدسی- 111

 فاصلة بین جسم و تصویرش چند سانتی متر است؟

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

واتی چند برابر مقاومت یک المپ معمولی25در بین وسایل الکتریکی خانه، مقاومت الکتریکی یک اتوی - 111

 واتی است؟  1

 1 )/2 2 )/4 3 )/1 25 4 )/2 2 

برد، دمای یک کیلوگرم آلومینیم را چند درجه  درجة سلسیوس باال می1مس را  kg1گرمایی که دمای - 110

 .است4و 9به ترتیب  SIدهد؟ گرمای ویژة آلومینیم، مس در  سلسیوس افزایش می

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

    ترسیم فنی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

DBاگر  ABCDدر لوزی - 111 , AC 12   کدام است؟ BH باشد، 16

 1 )/2 4 

 2 )/4 8 

 3 )/6 9 

 4 )/9 6 

OHرو اگر  در شکل روبه- 111 BH (O مرکز دایره ) باشد، اندازه زاویهHMT  چند درجه است؟ 

 پانزده( 1 

 بیست و پنج( 2 

 سی( 3 

 چهل و پنج ( 4 
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  ترسیم فنی

 

 رو کدام است؟  نمای چپ جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 
 

 

 3 ) 4 ) 
 

 رو کدام است؟  نمای جلو جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 
 

 رو کدام است؟  تصویر از جلو جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 

 رو کدام است؟  تصویر از جلو جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  نمای چپ جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 )
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  ترسیم فنی

 

 رو کدام است؟  نمای باالی جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 رو کدام است؟  نمای چپ جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  نمای سوم جسم روبه- 110

 

 1 ) 2 ) 

 

 

 3 ) 4 ) 

 

 رو کدام است؟  نمای سوم جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 
 

 

 3 ) 4 ) 
 

 رو کدام است؟  نمای باالی جسم روبه- 111

 

 1 ) 2 ) 

 

 3 ) 4 )

 

 شود؟  رو کامل می با رسم چند خط شکل روبه- 111

 پنج ( 1 

 دو ( 2 

 سه ( 3 

 چهار ( 4 
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  ترسیم فنی

 

 رو چند صفحه خاص وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 هجده ( 1 

 هفده ( 2 

 شانزده ( 3 

 پانزده ( 4 

 

 رو چند خط قائم وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 شانزده ( 1 

 چهارده ( 2 

 پانزده ( 3 

 سیزده ( 4 

 

 رو چند صفحه جبهی وجود دارد؟  در شکل روبه- 111

 دو ( 1 

 چهار ( 2 

 پنج ( 3 

 سه( 4 

 

 رو چه نوع پرسپکتیوی است؟  شکل روبه- 111

 کاوالیر ( 1 

 ایزومتریک ( 2 

 جنرال ( 3 

 دیمتریک ( 4 

 یک از ترسیمات زیر مناسب است؟  برای نمایش فرم حقیقی صفحات افقی در پالن کدام- 111

 تریمتریک ( 2  دیمتریک ( 1 

 ابلیک ( 4  کاوالپر ( 3 

ها،  های مورد نیاز مانند کف تا کف تمام شده ساختمان، ضخامت سقف، ارتفاع درها و پنجره ترسیم ارتفاع- 111

 .شود نامیده می............. ها  نظایر آنارتفاع پله و 

 نما ( 2  پالن و برش ( 1 

 پالن ( 4  برش ( 3 

 رو مربوط به کدام طبقة ساختمان است؟  پالن اتاق پله شکل روبه- 110

 طبقه آخر ( 1 

 تیپ طبقات ( 2 

 اول ( 3 

 همکف ( 4 
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  و تجسمیخالقیت تصویری 

 

 ؟ شودنمیرو دیده یک از موارد در طرح روبهکدام- 111

 تنوع ـ تردید( 1 

 تناوب ـ تمرکز ( 2  

 انتشار ـ تداوم ( 3 

 ضرب آهنگ ـ تاکید ( 4 

 

 

 رو مناسب کدام مورد است؟ آرم روبه- 111

 مدرسه یوگا ( 1 

 مجله نجوم ( 2 

 انجمن شعر و ادب ( 3 

 آموزشگاه موسیقی ( 4 

 یکی از قوانین مهم در ایجاد هارمونی و نظم کدام مورد است؟ - 111

  استفاده از اختصار  (4  تناسب طالیی  (3 تکنیک اجرایی ( 2 وجود تضاد ( 1 

 .کندرا ایجاد می................. در تصویر، تغییر ضخامت و فاصلة تعدادی از خطوط از بقیه توهم - 111

 پیوند ( 1 

 تشابه ( 2 

 تغییر تدریجی ( 3 

عمق فضایی ( 4 

 کند؟ در رساندن کدام مفهوم کمک بیشتری می« خط»در طراحی مقابل نقش - 111

 اندیشه و فکر ( 1 

 تحرک و شتاب ( 2 

 ترس و اضطراب ( 3 

 شک و تردید ( 4 

 

 

 

 

 شود؟ رو دیده میکدام مشخصه در تصویر روبه- 111

 ریتم ناهماهنگ ( 1 

 تغییر در ترتیب  (2 

 نوع جابجایی عناصر  (3  

  وحدت در خط و تصویر  (4  

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  و تجسمیخالقیت تصویری 

 

 شود؟ برخورد میان فیگور و زمینه موجب تولید کدام مورد می- 111

 تاکید و تمرکز بر سکون عناصر ( 2 از میان رفتن خطوط کناره نما( 1 

 حرکت و ادارک حس سه بعدی ( 4 ایجاد تغییر و ناهماهنگی بصری ( 3 

 باشد؟ بندی بیشتر از بقیه ویژه دوره رنسانس میکدام نوع از ترکیب- 111

 منتشر ( 4 متقاطع ( 3 مورب ( 2 متمرکز ( 1 

 رو طراحی برای کدام کلمه است؟ لوگوتایپ روبه- 111

 آشنا ( 1 

 آرش ( 2 

 شکار ( 3 

  کوشک  (4 

 باشد؟ رو میطراحی روبههای یک از ویژگیکدام- 110

 خطای باصره ( 1 

 توقف گردش چشم  (2 

 حرکات ضرب آهنگین  (3  

  تبادل عناصر تصویری  (4  

 

 شود؟ در تصویر کدام مورد به عنوان یک ویژگی دیده می- 111

 اقتباس ( 1 

 ها تجزیه فرم( 2 

 نور و سایه ( 3 

 نمایی اندازه عمق( 4 

 

 . هستند.................. برجا می گذارند و خطوط مایل به آسمان نیز ................. خطوط مایل به زمین از خود - 111

 تشویش ـ دارای تنش( 2   اندوه ـ شادی آفرین( 1 

 شعف ـ معترض ( 4 تردید ـ نمادی از همدلی( 3 

 رو با کدام تکنیک اجرا شده است؟ تصویرسازی روبه- 111

 فتوکالژ ( 1 

 قلم فلزی و مرکب( 2 

 حکاکی روی چوب  (3  

  ( تکنیک حرارتی)مدادشمعی آب شده  (4  

 های تصویر مقابل است؟ کدام مورد از ویژگی- 111

 کنتراست ( 1 

 وجود انعکاس( 2 

 جاذبه متفرق ( 3 

 کشش پراکنده ( 4 
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  و تجسمیخالقیت تصویری 

 

 باشد؟ رو مربوط به کدام مورد میتصویر روبه- 111

 لوگو ( 1 

 برند ( 2 

 پیکتو ( 3 

 سمبل( 4 

 

 شود؟ رو معنی و حالت کدام مورد دیده میدر طراحی روبه- 111

 وسوسه و هیجان ( 1 

 دلهره و تنش ( 2 

 عطوفت و تعمق ( 3 

 درایت و هوشمندی ( 4 

 

 

 

 باشد؟ می« غم ـ شادی»ها متناسب با موضوع یک از گزینهکدام- 111

 نرمی ـ زبری ( 1 

 کدر ـ روشن ( 2 

 فعال ـ غیرفعال ( 3 

 انبساط ـ انقباض ( 4 

 های اشکال زیر است؟ کدام مورد، از ویژگی- 111

 ترسیم بدون انقطاع ( 1 

 تفاوت در فاصله خطوط ( 2 

 ها تابشی و انعکاسی بودن فرم( 3 

 گیری تصویر استفاده از متامورف برای شکل( 4 

 

 

 شوند؟ ها کدام نوع از ترکیب بیش از بقیه دیده میایرانیدر آثار و صنایع دستی - 111

 حلزونی ( 4 منتشر ( 3 مورب ( 2 مثلثی ( 1 

 

 

 تکنیک طراحی مقابل کدام است؟ - 100

 پاستل ( 1 

 چاپ لینو ( 2 

 چاپ چوب ( 3 

 مو مرکب قلم آهنی و قلم( 4 
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  خالقیت نمایشی

 

 ترین شکل صحنه، چه نوعی است؟قدیمی -101
 چهار سویه( 4 سه سویه( 3 دو سویه( 2 تک سویه( 1 

 در بعد از اسالم به چه صورتی درآمده است؟« برنشستن کوسه»جشن - 101
  مسخرگانهای بازی( 4 کچلک بازی ( 3 بازیخیمه شب( 2 میرنوروزی( 1 

 ی چه نوع نمایشی شکل گرفت؟از ادامه« تقلید»- 101
 بازیخیمه شب( 4 نقالی( 3 مضحکه( 2 تعزیه( 1 

 کاتاکالی چه نوع نمایشی است؟- 101
 پانتومیم( 4 ملودرام( 3 مونولوگ( 2 کمدی( 1 

 هدف از کرکسیون در گریم چیست؟- 101
 ایجاد تناسب بین اعضای چهره( 2  جوان ساختن چهره( 1 
 متناسب کردن چهره با شخصیت( 4 ایجاد خطوط اغراق شده در چهره( 3 

 نمایش کابوکی، متعلق به کدام کشور است؟- 101
 اندونزی( 4 مالزی( 3 چین( 2 ژاپن( 1 

 ای در ایران بنیاد یافت؟از چه زمانی، تئاتر غربی به شکل کامالً حرفه- 101
 مقبل از جنگ جهانی دو( 2 قبل از جنگ جهانی اول( 1 
 پایان جنگ جهانی دوم( 4  پایان جنگ جهانی اول( 3 

 ی کیست؟نوشته« جعفر خان از فرنگ آمده»- 101
 میرزاده عشقی( 2  حسن مقدم ( 1 
 احمد محمودی کمال الوزاره ( 4  صادق هدایت ( 3 

 های زیر عروسکی است؟کدام نوع از نمایش- 101
 کابوکی( 4 بونراکو( 3 کاتاکالی( 2 نو ( 1 

 توان دید؟های پسامدرنیسم و پساساختارگرایی را میدر آثار کدام هنرمند، جنبه- 110
 رابرت ویلسن( 4 ساموئل بکت ( 3 هاینر مولر( 2 ژان ژنه( 1 

  رو بیشتر برای نشان دادن چه چیزی است؟زمینه تصویر روبهنقش مجله در پیش- 111

 تعلیق( 1 

 بندی ترکیب( 2 

 پرکردن میزانس( 3 

عمق میدان ( 4 

 

 رو بیشتر چه موضوعی اهمیت دارد؟ در تصویر روبه- 111

 تهاجم با توجه به وجود آرمی در تصویر ( 1 

 حیات وحش با توجه به تصویری شبیه نهنگ ( 2 

 صنعت پیشرو با توجه به وجود آرمی در تصویر ( 3 

 های جغرافیایی با توجه به وجود نقشه در تصویر ارزش( 4 

 

  های کدام کارگران سینماست؟همة فیلم« کودکی ایوان ـ آندری روبلف ـ سوالریس ـ استاکر ـ نوستالژیا ـ ایثار و آینه»- 111

 تارکوفسکی ( 4 برگمان ( 3 پاراجانف ( 2 آیزنشتاین ( 1 

 توان از بدنه سینمای جنگ و دفاع مقدس در ایران دانست؟ های زیر را میکدام دسته از فیلم- 111

 روز سوم ـ دوئل ـ روز واقعه ( 2 شوکران ـ شیدا ـ مهاجر ( 1 

 ای کوچک ـ اتوبوس شبروبان قرمز ـ با شو غریبه( 4 بمانم ـ شب واقعه خواهم زندهبان ـ میدیده( 3 
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  خالقیت نمایشی

 

هایی که در اصل به صورت سیاه و سفید های اضافه کردن رنگ به فیلمدر سینمای صامت از معمولترین روش- 111

 اند کدام است؟ برداری شدهفیلم

 آیریس و ماسکینگ ( 4 تینتینگ و تونینگ ( 3 تروکاژ ( 2 تیپاژ ( 1 

 چیست؟ « مک گافین»- 111

 های غیر آمریکایی در آمریکا نام کمیته فعالیت( 1 

 اسم مسئول گروه سانسور در هالیوود( 2 

 شگردی در طراحی پیرنگ برای به حرکت درآوردن داستان ( 3 

 هایشان های هالیوود برای تصویب فیلمنامهنام انجمن مخفیانه کمونیست( 4 

اندیشد، با ای که شخصیتی از پنجره به بیرون خیره شده است و میبیشترین تفاوت در صحنه نامهدر فیلم- 111

 ای از یک شورش،  در چیست؟ صحنه

(tempo)تمپو ( 2 (voice)بیان ( 1 

(point of view)نقطة دید ( 4 (plot)پیرنگ ( 3 

  ؟استفاده کردتوان ها نمیدوربین اغلبهای خاص احتیاج است و از برداری به دوربینبرای کدام حالت فیلم- 111

 سریع ( 2  آهسته ( 1 

 از رشد گیاهان ( 4  با پرش زمانی ( 3 

 چیست؟ « کلوز آپ»مضمون اصلی در داستان فیلم - 111

 هادادگاهنحوه قضاوت در ( 1 

 جای واقعیت مستندسازی از حقیقت به( 2 

 . زنددیگری جا می انسانی که خود را در قالب انسان موفق( 3 

 های ایرانی برای به شهرت رسیدن فرزندانشان از طریق سینما عالقه خانواده( 4 

های شفاف درازی که به ای شکل نشسته و نقاشینوعی از سرگرمی که در آن تماشاگران در اتاقی دایره»- 110

 شود؟ چه نامیده می« کردندآمد را تماشا مینظر میسبب تغییرات نوری در حال حرکت به

 فانوس خیال( 4 آگراندسیمان( 3 پانوراها( 2 دیوراما( 1 

 

    خالقیت موسیقی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ با انگشت دست چپ ویلن نشان داده می pizz« پتیزیکاتو»چگونه - 111

 1 )+ 

 2 ) 

 3 )D

 4 ) 

 چیست؟« سل دیز مینور هارمونیک»آکورد دومینانت - 111

ماژور( 4 مینور( 3 کاسته( 2 افزوده( 1 
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  خالقیت موسیقی

 

 هاست؟ کدام گروه از خانواده ممبرانوفون - 111

 زایلوفونتیمپانی، ویبرافون، توبافون، ( 1 

 اینچ، طبل کوچک، دایره زنگی، چلستا 24تیمپانی ( 2 

 اینچ، طبل بزرگ، تام تام، زایلوفون 28تیمپانی ( 3 

 اینچ، طبل بزرگ، طبل کوچک، دهل 32تیمپانی ( 4 

 چیست؟ (agogic)مفهوم آگوژیک - 111

 .باشد تر می آهسته (Allegro)قدری از تمپوی الگرو ( 1 

 .ت توصیفی در قطعات موسیقی استمبین اجرای حاال( 2 

 .ای بدون صدای معین است گروهی از سازهای کوبه( 3 

 .باشد تر می های دوره باروک با سرعت کم یک قسمت از سوئیت( 4 

 چیست؟« شاکن»مفهوم - 111

 .شود های دوضربی تند که روی تم باس استیناتو اجرا می ای از رقص نمونه( 1 

 .شود با همراهی هارپسیکورد یا ویلنسل اجرا می فرم آوازی که معموالً( 2 

 .کند طور آزاد اجرا می بندی که خواننده به یک خط ملودی آوازی تنها بدون میزان( 3 

  .شود تا یک خط ملودی ها ظاهر می ای از هارمونی شکل سلسله ها روی ایده باس استیناتو که عمالً به واریاسیون( 4 

 درست است؟« یت موتیفال»کدام عبارت درباره - 111

 .شوند در نظر گرفته می« سلو»هایی که برای اجرای گروهی و گاه با اضافه کردن بخش  قسمت( 1 

 .شوند های دوم و آخر اپراست که انتراکت هم نامیده می سازی که به عنوان مقدمة پروژه قطعات( 2 
 .بوده که واگنر مبتکر آن است... یا مند آورده شود و معرف اشخاص  صورت نظام تم یا ملودی که به( 3 

 .ناپذیر آن باشد عنوان مقدمة اپراست که از ابتدای ظهور اپرا بخش جدای سازی که به قطعه( 4 

 کند؟ آلتو چگونه عمل می« ساکسوفون»صدایی با  برای هم« کرآنگله»- 111

 .کند از ساکسوفون آلتو یک پنجم کاسته باالتر اجرا می( 1 

 .کند ساکسوفون آلتو را عیناً اجرا میهای  نت( 2 

 .کند تر اجرا می های ساکسوفون آلتو را یک پرده پائین نت( 3 

 .کند تر اجرا می های ساکسوفون آلتو را یک پرده باال نت( 4 

 چیست؟( ترتیب به)با مایه نمای پنج دیز « دورین»شروع نت - 111

 سل دیز( 4 سی( 3 دو دیز( 2 ر دیز( 1 

 کند؟ صدایی با هارمونیک سوم سیم بم ویلنسل چگونه عمل می ساکسوفون باریتون برای هم- 111

 .کند را اجرا می« سل»بین خطوط چهارم و پنجم با کلید « می»نت ( 1 

 .کند را اجرا می« سل»روی خط چهارم با کلید « ر»نت ( 2 

 .کند را اجرا می« سل»باالی پنج خط حامل با کلید « ال»نت ( 3 

 .کند خط چهارم اجرا می« فا»با دو خط اضافه باالی حامل با کلید « می»نت  (4 

 مترادف کدام گام است؟( ترتیب به)« بمل»عالئم ترکیبی پنج - 110

 فا دیز ماژور( 2  سل بمل ماژور( 1 

 ال دیز مینور ملودیک( 4  ال دیز مینور آنتیک( 3 
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  خالقیت موسیقی

 

 شود؟ چگونه اجرا میها در ساز عود  روی نت+ مفهوم عالمت - 111

 با انگشت زخم زدن روی سیم( 1 

 با لمس نمودن نصف سیم( 2 

 توسط مضراب پالستیکی ( 3 

 با انگشت شست نوازنده( 4 

 شود؟ یک از سازها یک اکتاو باالتر شنیده می صدادهندگی کدام- 111

 ویبرافون( 4 گلوکنشپیل( 3 چلستا( 2 فون هکل( 1 

 تر است؟ های موسیقی کوتاه دورهیک از  ملودی کدام- 111

 رنسانس( 4 رومانتیک( 3 باروک( 2 کالسیک( 1 

 هاست؟   کدام گروه از خانواده ایدیوفون- 111

 سیمبال، گانگ، ماراکاس، قاشقک، زایلوفون( 1 

 گلوکنشپیل، ویبرافون، سوزافون، زایلوفون، کوردوفون( 2 

 زنگیباس درام، کانگ، ساید درام، هگل فون، دایره ( 3 

 اسنردرام، مثلث، تیمپانی، چمبالو، ماراکاس( 4 

 خط چهارم اجرا کند؟« فا»را روی خط اول با کلید « سل دیز»تواند نت  یک از ساز می کدام- 111

 کالرینت سی بمل( 4 ابوا باریتون( 3 ویلن آلتو( 2 عود( 1 

 از است؟یا آو  متعلق به کدام دستگاه« فا سری»و « کُرن  سی»مایه نمای - 111

 چهارگاه می( 2  سه گاه ال( 1 

 همایون می( 4  دشتی می( 3 

 هاست؟ ساز از خانواده بادی چوبی  کدام- 111

 فون، ساکسوفون، کوردوفون، فاگوت هکل( 1 

 باسون، کالرینت، ابوا، هورن( 2 

 فلوت، ابوا، کالرینت آلتو می بمل، توبا( 3 

 انگلیش هورنفون، ساکسوفون،  باست هورن، هکل( 4 

 یک از آکوردها مترادف است؟ با کدام« ساکسوفون ردیز مینور هارمونیک» آکورد هفتم کاسته روی هفتم - 111

 فا دیز ماژور( 2  دو دیز ماژور( 1 

 سل دیز مینور هارمونیک( 4 بمل مینور هارمونیک  می( 3 

 کوک سیم پنجم کنترباس چیست؟- 111

 کلید فانت می زیر پنج خط حامل با ( 1 

 نت دو زیر پنج خط حامل با کلید فا( 2 

 نت ر زیر پنج خط حامل با کلید فا( 3 

 (با سه خط اضافه)نت ال زیر پنج خط حامل با کلید  فا ( 4 

 باشد، تنالیته پیانو چیست؟« دودیز»و « فادیز»بمل   چنانچه مایه نمای کالرینت سی- 110

 ال مینور( 2  سی مینور( 1 

 سی ماژور( 4  ر ماژور( 3 
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  خواص مواد

 

 شیشه در چه حالتی هادی الکتریسیته است؟- 111

 ضخیم و سربی (2 بسیار نازک و پر سیلیس( 1 

 مذاب( 4   جامد (3  

 فلدسپات از مواد اولیه کدام چسب است؟- 111

 فوری( 4  چوب (3  سرامیکی (2 آهن( 1 

 ها در برابر حرارت مقاومت باالیی دارد؟ کدام رنگ- 111

 روغنی( 4  پالستیک (3 اکریلیک( 2 آلومینیوم( 1 

 سازی کاغذ خوشنویسی آهارزدن است، مرحله بعدی کدام است؟ یکی از مراحل آماده- 111

 اندازی نقش( 4  زدن مهره (3  اندازی خط (2 اتوکشی( 1 

 شوند؟ ها معموالً مصرف عمومی ندارند و فقط به نور قرمز خنثی است و در صنعت چاپ استفاده می کدام فیلم- 111

 مونوکروماتیک( 4  مادون قرمز (3  کروماتیک پان (2 اورتوکروماتیک( 1 

 الی در حالت غیراشباع چه ویژگی دارد؟- 111

 .کانی نرم و نامنسجم است (2  .کلوخ است( 1 

 .ای دارد چسبندگی قابل مالحظه( 4  .خاک غیرقابل چسبنده است (3  

 های موسوم به دارایی چیست؟ جنس پارچه- 111

 کتان( 4  پشم (3  پنبه (2 ابریشم( 1 

 سازند؟ کدام ماده متصل می را به PVCهای فاضالب ساختمان از جنس  لوله- 111

 ب مخصوصچس( 4  حرارت (3 اتصاالت آلومینیوم( 2 اندود قیر( 1 

 شود؟ کدام الیاف از برگ گیاه حاصل می- 111

 کنف( 4  کتان (3 سیسال( 2 چتایی( 1 

 شود؟ کاری کدام رنگ حاصل می از اکسید منگنز در لعاب- 110

 زرد تا سبز تیره( 4  قرمز و نارنجی (3  ای تا بنفش قهوه (2 سفید تا اُکر( 1 

 ویژگی درخت سرخدار چیست؟- 111

 .سنگین است( 4  .خیلی سبک است (3  .سبک است (2 .سنگین استبسیار ( 1 

 ای داشته و تابدار هستند؟ یک از الیاف پنبه رنگ زرد روشن ویا قهوه کدام- 111

 نارس( 4  بلند (3  مرده (2 نامنظم( 1 

 شود؟ های چند الیه اجراء می کدام شیوة سنتی دوخت بر روی پارچه- 111

 دوزی سکمه( 4  بافی شبکه (3  زیدو چشم (2 دوزی آجیده( 1 

 شود؟ سنگ آهک قیری چگونه تشکیل می- 111

 های رسوبی، پارافین و روغن از فشرده نمودن خاک( 1 

 سنگ از ترکیب سنگ آهک دولومیتی و زغال( 2 

 های سبک آن های آهکی و جداشدن روغن خام در سنگ از نفوذ نفت( 3 

 رسوبیاز ترکیب روغن گیاهان و سنگ آهک ( 4 

 جنس تیغه قلم تراش از چیست؟- 111

 آلیاژ آهن( 4  فوالد خشک (3  دیده استیل آب (2 آهن( 1 

 های ماژیک از چیست؟ جنس نوک قلم- 111

 1 )PVA 2) 4 نمد( 3  الستیک )PVC
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  خواص مواد

 

 شود؟ ای مایل به بنفش از کدام ماده استفاده می دست آوردن قهوه برای به- 111

 پوست گردو( 4  رناس (3  وسمه (2 پوست پیاز و آهن( 1 

 شود؟ آمیزی سنتی و نگارگری استفاده نمی کدام دلیل از روغن گردو در رنگ به - 111

 .شود زود چسبناک و فاسد می (2 .گیرد حالت قلیایی به خود می( 1 

 .بوی تند و اسیدی دارد( 4  .غلظت آن قابل کنترل نیست (3  

 آید؟ دست می ها به بعضی از کاجکدام مواد از رزین موجود در - 111

 تربانتین( 4  گزیلن (3  گلیسیرین (2 بزرک( 1 

 شود؟ خمیر کدام ماده اضافه می Phهنگام نشاسته زدن به خمیرکاغذ برای افزایش - 110

 صمغ( 4  ژالتین (3  زاج سفید (2 کتیرا( 1 
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  كاركنان شركت تعاوني خدمات آموزشي 
  سازمان سنجش آموزش كشور

  آزمايشي آزمونپاسخ تشريحي
  ششم نوبت جامعـ  پيشسنجش 

)4/4/1395(  
  

 

  

  )پيش( هنـــر
  

  :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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 (پیش)گروه هنر

 

 

 
 

 

 .درستاست 2گزینه .1

( گبر، نوعی جامة جنگی: خفتان.( )بردند کاسة مسی که با خود به حمام می: تاس( )تفتیش، بازرسی، بازجست: واپژوهیدن: )های غلط معنی درست واژه 
 .( سازند آسمانه و قوس بنا از طرف داخل که آن را از چوب می: قاب)

.درستاست 3گزینه .2
 (اختنحفاظت کردن، پاییدن، حرمت کردن، نو: داشتن) 
.درستاست 1گزینه .3
 (نامه، امثال و حکم القوانین، تصحیح دیوان منوچهری، تصحیح دیوان حافظ، لغت ترجمة عظمت و انحطاط رومیان، ترجمة روح: علی اکبر دهخدا) 
 (سیر حکمت در اروپا، آیین سخنوری، تصحیح کلیّات سعدی، تصحیح دیوان حافظ: محمدعلی فروغی) 
.استدرست 4گزینه .4
 (ادبیات پیش. 101ص . )های انتقادی در ادبیّات این دوره افزایش یافت طنز و لطیفه 
.درستاست 2گزینه .5
 .گیر آزارباش و خلق را آزرده مرهم: مصراع دوم 
.درستاست 3گزینه .6
 .غلط نوشته شده است« 3»در گزینه « مغلوب و مقهور» 
.درستاست 1گزینه .7
 (آرایی واج: ، تکرار شده است«س»واج ( )کنایه: باد به دست( )دهمجاز از جام با: باده) 
 (جناس ناقص افزایشی: باد و باده) 
.درستاست 4گزینه .8
 .است« جناس تام»در بیت تلمیح مشهود است؛ اما بیت فاقد آرایة  
.درستاست 2گزینه .9
 تشبیه= مانند خورشید : صفتخورشید ( ب استعاره مکنیه باد صبا ( الف 
 .تابش با کلمات پرتو و خورشید تناسب دارد -2 تاب و توان -1 ایهام تناسب: تاب( ج 
 تضاد مؤمن و کفّار ( ه جناس ناقص افزایشی: چشم و چشمه( د 

.درستاست 4گزینه .11
 (تکواژ 22)ـَ م + بین + می + ن + ان + رو+ ی + سرو + تو + ـِ + اعتدال + به + ـَ م + بین + می  +ن + ستان + بو + در + تو + ـِ + رنگ + به + ی + گل  

.درستاست 3گزینه .11
 .پوشی کردن کاربرد داشته و به متمّم نیاز دارد در معنای چشم« گذشتن» از مکان و المکان خواهم گذشت  

.درستاست 1گزینه .12
  (سه جزئی گذرا به مسند به دل غصه شد گره ( )سه جزئی گذرا به مفعول ساقی بیار می ( )الف 
 (چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم ناموس و ننگ را به می ارغوان دهیم ( )ب 
 (دو جزئی کی باشد از جهان بدن سوی جان رویم ( )ج 
 (سه جزئی گذرا به متمم گنجم در این عالم دگر  من نمی( )د 

.درستاست 2گزینه .13
 دوا کنیم یکایکخویش  تا دردهای از جام وصل دوست یک نفسشویم  خود بی 
 قید               مفعول                                                                    قید          مسند  

.درستاست 3گزینه .14
 .است« مضافٌ الیه»و در سایر ابیات « مفعول»در بیت سوم « ت»نقش  

.درستاست 1گزینه .15
. ارزش است های او بدون وجود معشوق، بی شتی ندارد؛ بنابراین فردوس و زیباییکسی که از می معرفت سرمست است نیازی به بادة به: معنی بیت سؤال 

 .شود همین مفهوم از بیت اول دریافت می
.درستاست 4گزینه .16

 .مفهوم دیگری دارد« 4»را در بر دارند؛ بیت « ماست که بر ماست»مفهوم از « 3و  2، 1»ابیات  
17. 2گزینهاستدرست.

بیانگر چنین « 4و  3، 1»ابیات . کند و سرانجام شومی که بدان گرفتار شد و نتیجة اعمالش را دید سهل زوزنی را معرفی میمتن داده شده، شخصیت بو 
 .مفهومی است

.درستاست 3گزینه .18
 .کند که چشم کیوان را کور میکند  آه آتش افشان من چنان دودی به پا می: «3»اغراق در بیت . سوزاند آه سوزان من آفاق را می: اغراق موجود در بیت سؤال 

.درستاست 1گزینه .19
 .مفهوم دیگری دارد« 1»شود؛ ولی بیت  دریافت می« 4و  3، 2»مفهوم تقابل عقل و عشق از ابیات  

.درستاست 4گزینه .21
.را درک کند خواهد که او بینی می گونه، حجاب و حایلی، آشکار است و دیدة حقیقت معشوق بدون هیچ: «3و  2، 1»مفهوم ابیات  

.درستاست4گزینه .21

 ( سخن بیهوده: فشار.( )اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد: کرند( )ستیزه کردن: معارضه)
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.درستاست2گزینه .22

 .بود ابوالقاسم قشیری از مریدان ایشانفقیه و عارف قرن چهارم و پنجم، وی اهل نیشابور بود و : ابوعلی دقاق

.درستاست3گزینه .23

 .ام سرایش سوده صحنزعفران چهره در : مصراع دوم

.درستاست1گزینه .24

 (تشبیه: مانند عود ما را بسوخت( )تناسب: ابزار موسیقی، ساز، پرده و مطرب -2ای خوشبو  ماده -1ایهام تناسب : عود( )تضاد سوختن و ساختن )

.درستاست4گزینه .25
.شود دریافت می« 4»همین مفهوم از بیت . اعتناست سروپای سرزمین عشق، نسبت به فرمانروایی و پادشاهی جهان، بی گدای بی: مفهوم بیت سؤال


 
 
 

.درستاست2گزینه .26

 (.نیست« فتقنا»معادل ادقّ برای )باز کردیم  –( مفرد الجمع« األرض»)زمینها ( 1

 (.نیست« اًکانا رتق»معادل ادقّ برای )ودند دوخته ب –( جمع ال مفرد« السّماوات»)آسمان ( 3

 (.در عبارت عربی موجود نیست)به هم  –( 1توضیحات گزینة  )زمینها ( 4

.درستاست1گزینه .27

بگیریم  –( نیست« نتعلّم»معادل صحیح برای )گیریم  اثر می –( در ترجمه لحاظ نشده« یةآ»)ها  نشانه  -!(مفرد الجمع« موجود»)همة موجودات ( 2

 (.نیست« نجعل»معادل ادقّ برای )

یادگرفتن :  أوالً« نتعلّم»)دهد  به ما تعلیم می –( نیست« جمیع کائنات»معادل صحیح برای )هر موجودی  –( 2توضیحات گزینة  )ها  نشانه( 3

 !(ة المعرفةنکر« درساً»: در ترجمه لحاظ نشده، ثانیاً« نجعل»: اوالً)درس گرفتن  –!( للمتکلم مع الغیر ال للغائب: است نه یاد دادن، ثانیاً

در )بعنوان  –( در ترجمه لحاظ نشده« ةحیا»)برای خود  –( در ترجمه لحاظ نشده« يف»)طبیعت  –( 2توضیحات گزینة  )موجودات  همة( 4

 (.، بگیریم2توضیحات گزینة  )برگزینیم  –( عبارت عربی موجود نیست

.درستاست4گزینه .28

 (.نیست« من یهزل»معادل ادقّ برای )افراد شوخ  -(نیست« صيیو»معادل ادقّ برای )این است ... سفارشش  –( در ترجمه لحاظ نشده« ولق»)حق ( 1

کنند  ی میشوخ –( 1توضیحات گزینة  )این است .... توصیة او  –( ساختار عبارت فارسی با عربی آن متفاوت است)حق است .... سخن ( 2

 (.للغائب ال للغائبین« یهزل»)

 (.1توضیحات گزینة  )کنند  شوخی می –( 1توضیحات گزینة  )این است ..... اش  توصیه -( 2توضیحات گزینة  )حق است ..... سخن ( 3

.درستاست1گزینه .29

 (.نیست« یثةالحد»معادل ادقّ برای )پیشرفته  –( در ترجمه لحاظ نشده« بعض»)تجهیزات  –( نیست« حتّی اآلن»معادل صحیح برای )اینک  (2

نیست، ثانیاً « بعض»معادل صحیح برای : اوالً)در مورد  –( نیست« علم»معادل صحیح برای )دنیا  –( ، اینک2توضیحات گزینة  )هم اکنون ( 3

 (.در عبارت عربی وجود ندارد)زیاد  –( در ترجمه لحاظ نشده« المعدّات»

 (.نعت مفرد است نه جمله« یثةالحد»)که مدرن است  –( نیست« بعض»معادل صحیح برای )بسیاری ( 4

.درستاست2گزینه .31

و صبر را در برابر : ص(. در ترجمه لحاظ نشده« مشاکله»اضافی در  ضمیر)کوچک یا بزرگ  –( ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد)صبر خود 

 !مشکالت کوچک یا بزرگ خود برگزیند

.درستاست1گزینه .31

 .گزینة غیر مناسب فقط همین است( شود گویی راضی کردن مردم هدفی است که حاصل نمی)با توجه به مفهوم عبارت 

.درستاست2گزینه .32

 !(.جمع المفرد« ها گره») ةعقد –( یستنیازی به حرف جر ن)فی ( 1

( 1توضیحات گزینة  ) ةعقد –( نیست« گشودن»معادل ادقّ برای )تفتح  –( «مشاکل»است نه « الحیاة»ضمیر اضافی برای ) في الحیاة كکلمشا( 3

 (.ی در تعریب لحاظ نشدهضمیر اضاف: نیست، ثانیاً« پروردگار»اوالً معادل ادقّ برای )علی اهلل  –

علی  –( در عبارت فارسی موجود نیست) بوسیلة –( نیست، ثانیاً ضمیر اضافی در این قسمت نیازی نیست« في»اوالً نیازی به حرف ) فيمشکالتک ( 4

 (.3توضیحات گزینة  )اهلل 

.درستاست4گزینه .33

 (.ضمیر اضافی در تعریب لحاظ نشده)السبیل  –( نیست« پیمایید نمی»معادل صحیح برای )التذهبن ( 1

 (.چنین قیدی در عبارت فارسی موجود نیست)أبداً  –( ، السبیل1توضیحات گزینة  )طریقاً  –( ، التذهبن1توضیحات گزینة  )التمشون ( 2
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 (.عنای فعل به ماضی تبدیل شده استم« لم»بسبب )لم تقطعوا ( 3

.درستاست3گزینه .34

 .«... مةفلو عدت إلی الندا» با توجه به عبارت 

.درستاست3گزینه .35

 .«خسران عظیم... و الطّلب ...  كالدّنیا وراء» با توجه به عبارت 

.درستاست4گزینه .36

 .«ران عظیمخس كو الطّلب لما وراء...  كالدّنیا وراء» با توجه به عبارت 

.درستاست2گزینه .37

 .«كکما تدبّر دنیا كینبتدبیر د كعلی»با توجه به عبارت 

.درستاست3گزینه .38

 (.، فاعلكثوبَ َ:ص)َكبَ ثو

.درستاست4گزینه .39

 (.، اسم فاعلةاآلخِر: ص) ةاآلخَر –( وراءَ، مفعول فیه: ص)وراءُ 

.درستاست2گزینه .41

 (. یلمن باب تفع: ص)من باب تفعّل ( 1

 (.للمعلوم مبني: ص)للمجهول  مبني -(متعدٍّ: ص)الزم ( 3

 (.حرف واحد ةبزیاد: ص)حرفین  ةبزیاد( 4

.درستاست3گزینه .41

 (.مبني: ص)معرب  –( إعالله بالحذف: ص)إعالله بالقلب ( 1

 (.الزم: ص)متعدٍّ  –( ثيمجرد ثال: ص) ثيمزید ثال( 2

 (.للمعلوم مبني: ص)للمجهول  مبني –( 2توضیحات گزینة  )متعدٍّ  –( أجوف: ص)مثال ( 4

.درستاست2گزینه .42

 (.«صار»خبر مفرد لفعل : ص) ةحال مفرد –( صفة مشبّهةمشتق، : ص)جامد، مصدر ( 1

 (.1توضیحات گزینة  )« قلب»و صاحب الحال ...  ةحال مفرد( 3

 (.صحیح اآلخر: ص)مقصور ( 4

.درستاست3گزینه .43

 .است( علم و مؤنث)زیرا غیرمنصرف  بالفتحةمضاف إلیه و مجرور « أصفهان»

.درستاست4گزینه .44

 .ها نافیه و غیر عامل است در سایر گزینه« ال»اما . و جازم است« ال ناهیه»( قرآن را با تنبلی مخوان)با توجه به معنی 

.درستاست1گزینه .45

دهیم و صیغة آن را با  دهیم سپس حرکات فعل را تغییر می را نائب فاعل قرار می( ما)مفعول به ( کلّ)مبنی للمجهول کردن پس از حذف فاعل برای 

 .که این قاعده در این گزینه رعایت شده است« یُحصد، یُغرس»: دهیم نائب فاعل تطبیق می

.درستاست1گزینه .46

 .ني، اثنتین، الثّاةواحد: ها عبارتست از نعت در سایر گزینه. داد ترتیبی معموالً نقش نعت را دارندو اع« واحد، اثنان»زیرا دو عدد 

.درستاست2گزینه .47

 .«لیتنا»در « نا»هذه، الّذین، : ها مبنی است اما اسم نواسخ در سایر گزینه. و معرب است« انّ»اسم « المحبة»

.درستاست3گزینه .48

 .عند، لیالً، متی، بعد: ها عبارتست از اما مفعول فیه در سایر گزینه. و مجرور به حرف جر هستندهر د« النّهار، اللّیل»

.درستاست4گزینه .49

وب که حالت فاعل خود را حین انجام فعل بیان صاسم مشتق من« راضیاً»( خواند او با رضایت از تالش خود، در این زمینه درس می)با توجه به معنی 

 .«کان»مفعول فیه، مفعول مطلق تأکیدی، خبر : ترتیب عبارتند از به« قة، محراً، تکلماًدائم»ها  سایر گزینهاما در . کند می

.درستاست3گزینه .51
  .کلّ، التالمیذ کلّ،: است از ها مستثنی منه عبارت اما در سایر گزینه
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.درستاست 2گزینه .15
ها و  و تمام کسانی که در آسمان( آیين او همين اسالم است! )طلبند؟ ها غير از آیين خدا می آیا آن: فرماید می« ...أَ فَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ »آیة شریفة 

 . شوند ردانده میاند، و همه به سوی او بازگ او تسليم( فرمان)زمين هستند از روی اختيار یا از روی اجبار، در برابر 
 (2)دین و زندگی  81ص 

.درستاست 5گزینه .12
دارد همان است که حضرت  کند و از پيروی از عقل و وجدان باز می های زودگذر دنيایی، به گناه دعوت می ها را برای رسيدن به لذت عامل درونی که انسان

 .اند  آن را نفس امّاره ناميده( ع)و حضرت یوسف « سی است که در درون توستترین دشمن تو همان نف دشمن»: اش فرمودند السالم درباره عليه علی
 (2)دین و زندگی  81ص 

.درستاست 4گزینه .15
ها که ایمان به مالقات ما و روز رستاخيز ندارند و به زندگی دنيا خشنود  آن: )فرماید می« ...الدُّنْيَا  ةِ إِنَّ الَّذِینَ الَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالْحَيَا»آیة شریفة 

 .(دادند ها جایگاهشان آتش است، به خاطر کارهایی که انجام می ها که از آیات ما غافلند همة آن شدند و بر آن تکيه کردند و آن
 (2)دین و زندگی  05ص 

.درستاست2گزینه .14
را   کنند، یعنی آن می« توفّی»شود، اما فرشتگان حقيقت وجود انسان را که همان روح است،  های حياتی بدن متوقف می پس از مرگ، گرچه فعاليت

 . دهد یدهد، اما روح همچنان به فعاليت آگاهانة خویش ادامه م بنابراین گرچه بدن حيات خود را از دست می. نمایند طور تمام و کمال دریافت می به
 (2)دین و زندگی  18ص 

.درستاست 5گزینه .11
اگر شخصی عمر خود را بر اساس حق و حقيقت سپری کرده و به تحصيل فضایل و کماالت پرداخته است، همين کماالت و فضائل در آخرت برای او 

ها در  کشی و ستم بنا کرده، همين زشتی را بر گناه، حقشوند اما اگر زندگی خود  گر می های گوناگون جلوه گردند و در بهشت به صورت نعمت آشکار می
 .هایی گریبان او را خواهند گرفت آخرت به صورت عذاب

 (2)دین و زندگی  38ص 
.درستاست 4گزینه .15

 . ، الزمه توکل بر خداوند خدا را حی و قيوم دانستن است«وَ تَوَکَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِی الَ یَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ کَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً»آیة شریفة 
 (2)دین و زندگی  858ص 

.درستاست 5گزینه .15
بر سينه و گردن ( روسری)، وجوب رعایت حجاب (های خود را بر روی سينه و گریبان خویش بيندازند روسری)« جُيُوبِهِنَّ لَىوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَ»از آیة 

 .گردد مفهوم می
 (2)دین و زندگی  880ص 

.درستاست5گزینه .15
خود را ادامه دهد و مربوط به شرایط امر به معرف و  خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید بداند که شخص گناهکار تصميم دارد گناه کسی که می 

 .نهی از منکر است
 (2)دین و زندگی  808ص 

.درستاست 5گزینه .15
ترین فایده روزه تقوا، پاکی و پارسایی  مهم«   تَتَّقُونَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ »با توجه به آیة شریفة 

 .است
 (2)دین و زندگی  811ص 

.درستاست 5گزینه .56
تواند موجب هدایت گردد بلکه از آیين خالص  ها تحریف شده هرگز نمی یهودی یا مسيحی شوید، تا هدایت یابيد بگو این آیين: گفتند( اهل کتاب)

 . ابراهيم پيروی کنيد، و او هرگز از مشرکان نبود
 (8)دین و زندگی  28ص 

.درستاست 2گزینه .55
نزد له ِحسنةفی القربی و من یقترف  المودّةقل ال اسالکم عليه اجراً اِالّ »: فرماید می(  عليه و آله و سلماهلل صلی)خداوند به پيامبرش حضرت رسول اکرم 

 .باشند می( ع)اهل بيت پيامبر« قربی»، «فيها حسناً انّ اهلل غفور شکور
 (8)دین و زندگی  30ص 

.درستاست 5گزینه .52
اند به آنچه برتو نازل شده  کنند ایمان آورده آیا ننگریستی به کسانی که گمان و ادّعا می: فرماید می« ...عُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْ»قرآن در آیة 

واست پنداری درخ های ایمان خواهند داوری نزد طاغوت برند در حالی که باید به او کافر شوند؟ پس یکی از نشانه و به آنچه پيش از تو نازل شده می
 . حل مشکالت اجتماعی از نااهالن است راه

 (8)دین و زندگی  05ص 
.درستاست 4گزینه .55

ارای ویژگی ، اولی االمر، صاحبان امر که از شمایند یعنی مانند پيامبران د«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»آیة شریفة  
 . باشند و اطاعت از آنها واجب است علم و عصمت هستند، می

 (8)دین و زندگی  03ص 
54. 4گزینهاستدرست.

طوری که حکومت نبوی به سلطنت  در سال یازدهم هجری رهبری امت از مسير طبيعی خود خارج شد به( صلی اهلل عليه و آله)پس از رحلت رسول خدا 
 .گردیدقيصری و کسرایی تبدیل 

 (8)دین و زندگی  11ص 

 فرهنگ و معارف اسالمی 
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.درستاست 1گزینه .56
شان در گناه، آنان را از  روی ها و زیاده اما خداوند به علت ستمگری انسان. ماند خالی نمی( امام)زمین از حجت خدا : فرماید السالم می حضرت علی علیه

 .سازد بهره می وجود حجت در میانشان بی
 (3)دین و زندگی  111ص 

.درستاست 3گزینه .55
 . گردد مفهوم می»   هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»آور خداوند از آیة شریفة  غلبه پیام آخرین پیام

 (3)دین و زندگی  111ص 
.درستاست 2گزینه .56

نشنید،  ها روی آورد و از گناه دوری کند، گرد ذلت بر چهرة او نمی آموزد که هرکس در برابر تمایالت نامشروع بایستد و به نیکی ما میقرآن کریم به 
 . وشاندپ روی کند به گناه و زشتی روی آورد، خواری و ذلت چهرة او را می شود، عزیز در برابر گناه، و هرکس از این قبیل تمایالت دنباله یعنی عزیز می

 (3)دین و زندگی  161ص 
.درستاست 4گزینه .56

« مَهر»ای را به عنوان  شود که هدیه در پیمان زناشیویی، مرد به نشانة ارزشی که برای زن قائل است و اعالم صداقت خود در محبت به همسر، متعهد می
نحله به معنای هدیه و پیشکش و صداق به معنای نشانة . کرده استبرای مهر استفاده « صداق»و « نحله»قرآن کریم از دو کلمة . به زن تقدیم کند

 .صداقت و راستی است
 (3)دین و زندگی  191ص 

.درستاست 1گزینه .56
و شوند  گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می یعنی تمام موجودات، وجود خود را از او می. او نور هستی است. نور بودن خداوند بسیار برتر و باالتر است

 . شود ای از آیات الهی محسوب می به همین جهت هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه. وجودشان به وجود او وابسته است
 دانشگاهی دینی پیش 1ص 

.درستاست 2گزینه .67
کشد و به پرورش درختان اقدام  ت میتوصیه در ربوبیّت، بدان معنا نیست که موجودات ـ به خصوص انسان ـ قدرت تدبیر ندارند، باغبانی که زحم

 .بلکه، توحید در ربوبیّت بدین معناست که این باغبان و تدبیرش، همه از آن خدا و تحت تدبیر اویند. کند، رشد این درختان نتیجة تدبیر اوست می
 دانشگاهی دینی پیش 11ص 

.درستاست2گزینه .61
هر چه انسان به درک باالتر و ایمان . اسالم و جامع همة ابعاد و اقسام توحید و نفی هرگونه شرک استترین شعار  کلمه توحید و مهم« اله االاهلل ال»کلمة 
به همین جهت این کلمه دژی است . کند های او دوری می تری نسبت به این عبارت برسد، بیشتر از گناه در حضور خداوند و سرپیچی از راهنمایی قوی

ای پرمحتوا  نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه: فرمودند( و آله و سلم اهلل علیه  صلی)هم چنین پیامبر گرامی اسالم  کند و که انسان را از گناه حفظ می
 .ایم نگفته« االاهلل اله ال»همانند 

 دانشگاهی دینی پیش 66ص 
.درستاست 4گزینه .62

 « لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السّعیر: گویند زده و پشیمان میاند در قیامت، در برابر حق حسرت  کسانی که در دنیا ندای هوس پاسخ داده
 دانشگاهی دینی پیش 33ص 

.درستاست 4گزینه .63
ض و آزمایش هر انسان انتخابگری برای این که نیت و تمایل درونی خود را نشان دهد و نتیجة آنچه را برگزیده است، آشکارا مشاهده کند همواره در معر

رود و سرشت خود  هر کس با اراده و اختیار خود، راه حق یا باطل را برگزیند، شرایطی برای او فراهم شود که در مسیری که انتخاب کرده، به پیش. است
 . را آشکار کند

 دانشگاهی دینی پیش  61و  99ص 
.درستاست 3گزینه .64

ها گردید رسول خدا این  ایجاد نگرش جدید در جامعه بود که موجب تحول در روابط بین ملت( اهلل و علیه و آله و سلم صلی)از اقدامات مهم رسول خدا 
 .ای که واقعاً در مقابل یکدیگر قرار دارند، جبهة حق و جبهة باطل است و آموخت که دو جبههها را مردود اعالم کرد  گیری بندی و جبهه صف

 دانشگاهی دینی پیش 19ص 
.درستاست 1گزینه .66

تالش برای کسب آگاهی : که شاملاست های فردی  اولین قدم جهت ایفای نقش برای رسیدن به اهداف اسالمی در تمدن جدید جهانی، تقویت توانایی
 .یق از تمدن اسالمی و تمدن جدید و تقویت ایمان و اراده استدق

 دانشگاهی دینی پیش 96ص 
 
 
 

 گرامر و لغت: بخش اول
.درستاست 4گزینه  .65

whether…or باشد باشد که هیچ کدام از دو شرط مهم نیستند، زیرا نتیجه در هر دو حالت یکسان می نشان دهنده شرط و بیانگر این موضوع می . 
 .درستاست 1گزینه .66

 .توان نوشید یعنی بقدری داغ است که نمی too hot to drinkدهد  قبل از صفت یا قید بکار برود به جمله مفهوم منفی می tooهرگاه 
 .درستاست 3گزینه .66

although  وeven though روند های قیدی بکار می از حروف ربطی هستند که برای بیان مغایرت و تضاد در شبه جمله . 
 .درستاست 1گزینه .66

ایستی انجام دهد که کاری در گذشته ب  نشان می “have +should+ قسمت سوم فعل ”رود و ترکیب  برای توصیه کردن بکار می shouldفعل کمکی 
 . باشد شده ولی نشده و ضمناً، جمله مجهول هم می می

 زبان انگلیسی
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 .درستاست 2گزینه .81

 .ها خیلی چیزها بیاموزد تواند با تماس با سایر شرکت یک مدیر خوب می

 شوخی( 4 احترام ( 3 تماس ( 2 ش، رفتار رو( 1

.درستاست 3گزینه .81
 . نمایند شان را صرف حل مشکالت می های کشورمان دارند وقت و انرژی کلیه اقتصاددان

 محافظت کردن ( 4 صرف کردن ( 3 نادیده گرفتن ( 2 شناور شدن( 1

.درستاست 4گزینه .82
 . شود های مختلف می نعتی باعث داشتن اشیای مختلف با قیمتهای تولید کننده در کشورهای ص رقابت بین شرکت

 رقابت( 4 سستی، تنبلی( 3  انقراض( 2 العمل  دستور( 1

.درستاست 1گزینه .83
 .های آینده آن را به اختصار اعالم نمود در اولین بازدیدش از کارگاه، مدیر جدید در یک سخنرانی کوتاه، اهداف شرکت و برنامه

 فراهم کردن( 4 سازماندهی کردن( 3 تشخیص دادن( 2 خالصه کردن ( 1

.درستاست 3گزینه .84
 .هنگامی که ساختمان آتش گرفت، افراد بسیاری داوطلبانه پیشنهاد کمک نمودند

 معمولی ( 4 داوطلبانه ( 3 منطقی ( 2 پذیر انعطاف( 1

.درستاست 2گزینه .85
 . رساند شپزی و بسیاری از انواع دیگر را به فروش میفروشگاه انواع و اقسام مجالت از قبیل مجالت ورزشی، آ

 فعالیت( 4 کیفیت ( 3  انواع( 2 استعداد، توانائی( 1

.درستاست 4گزینه .86
 .آوریم اگر بر مطالعاتمان تمرکز کنیم، موفقیت بیشتری بدست می

 تمرکز کردن بر ( 4 انتخاب کردن( 3 کردن  شرکت( 2 دنبال گشتن( 1

.درستاست 2گزینه .87
 .هائی برای سرگرمی عموم از قبیل پارک، سینما و نظائر آن بسیار ضروری است از نظر اقتصادی ساختن مکان

 به طرز عجیبی ( 4 به طور مؤثری( 3 از نظر اقتصادی( 2 نظیریبی طوربه( 1

 کلوز تست: بخش دوم
.درستاست 1گزینه .88

 . کنند به مُد، عقائد، سالیق موسیقیائی یا هویت فرهنگی انفرادی استفاده میهایشان برای بیان عبارتی راجع  برخی از افراد از لباس
 ای  چهره( 4 طبیعی  ( 3 شیمیائی( 2 فردی ( 1

.درستاست 3گزینه .89
 . اند ها همیشه تأثیر مستقیمی بر هر چیزی که مُد روز باشد یا مرسوم باشد، داشته بعالوه انسان

 فوراً( 4 بعالوه ( 3  خوشبختانه( 2 به طور مصنوعی( 1

.درستاست 2گزینه .91
 سستی، تنبلی( 4 وسیله ( 3 تأثیر( 2 لحظه ( 1

 .درستاست 4گزینه .91

های پاپ یا سایر افراد سرشناسی  دان  کنند ظاهرشان را به صورت ستارگان سینما، موسیقی بینی که سعی می به اطرافت نگاه کن، اشخاص جوانی را می
 . آورندستایند در که آنها را می

 ( درآوردن)پدید آوردن ( 4 انتظار داشتن( 3 کردن ارزیابی( 2 بازگوئی کردن( 1

.درستاست 1گزینه .92
 عصبانی ( 4 مختلف( 3 ناراحت( 2 سرشناس( 1

 درک مطلب : بخش سوم

.درستاست 3گزینه .93
 “چرا محل کار دیگر یک دنیای مردانه نیست؟”
 .بیشتر زنان حسود هستند( 2        .ار هستندد تعداد کمتری از مردان، پدران خانه( 1

 .  مردان قوی نیستند( 4         .بیشتر زنان در محل کار هستند( 3
.درستاست2گزینه .94

 “.................. .آور خانواده است چونکه  جورچین نان”
  او در خانه نماند تا از کودک نگهداری کند( 1

 او شغلی با درآمد بیشتری داشت( 2
 اش را هنگامی که اولین فرزندش متولد شد از دست داد مارک شغل( 3
 خواهد نان آور خانواده باشد مارک نمی( 4

.درستاست4گزینه .95
 . کردند حل می.............. مشکالتشان را با  طبق متن خانواده ورت من

 گیری با هم  تصمیم و گفتگو( 4 تغییر شغل ( 3 شان  نمودن شغل تر ساده( 2 کمک به فرزندانشان ( 1

.درستاست 1گزینه .96
 “شان چه احساسی دارند؟ گیری خانواده ورت من در رابطه با تصمیم”
  . آنها خوشحالند زیرا فرزندانشان برای دنیای جدید آمادگی دارند( 1

  . آنها خوشحالند چون فرزندانشان سرگرم کننده هستند( 2
  .اند مگینخواهند تغییر شغل بدهند غ آنها چون می( 3
 . اند گذارند غمگین آنها چون افراد به مارک احترام نمی( 4
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.درستاست 3گزینه .97
 “.منتشر کرد.............. های کوتاهش را  تنها سه جلد از داستان طبق متن کاترین منزفیلد” 
  که در لندن بود زمانی( 2 قبل از اینکه تحت تأثیر چخوف قرار بگیرد( 1

 بعد از فوتش ( 4  قبل از فوتش ( 3
.درستاست 2گزینه .98

 “درست نیست؟ کدام جمله درباره کاترین منزفیلد”
  .باشد های کوتاه قرن بیستم می او یکی از بزرگترین نویسندگان داستان( 1

   .استاسم مستعار کاترین، کاترین کسلین منزفیلد بوچامپ ( 2
  . حت تأثیر آنتونیو چخوف بودکاترین اولین نویسنده به زبان انگلیسی است که ت( 3
 . کنند هایش نشان دهنده درک این نکته است که به چه دلیل مردم به روش خاصّ خود عمل می نوشته (4

.درستاست 1گزینه .99
 “.آثارش را با منتقد، جان میدلتون موری، شروع نمود کاترین”
  در پانسیون آلمانی ( 2   «ریتم»ای ادبی به نام  در مجله( 1

 در النه قمری ( 4  های کوتاه در دومین مجموعه داستان (3
.درستاست 4گزینه .111

 .چاپ کرد ................زیر را بجز بعد از مرگ کاترین، همسرش تمام موارد”
مراسم مهمانی در باغ( 4 دختر کوچولو( 3  النه قمری ( 2 هایش  مجله و نامه( 1



 

 
.درستاست3گزینه .111

تر  اند، شیر، بز و گاو از همه مهم در میان جانورانی که موضوع آثار هنری هخامنشی قرار گرفته. اند ر هنر ایران باستان اهمیت ویژه داشتهجانوران در آثا

و گاو  توان به نبرد شیر از جمله این موارد می. به ویژه آنکه شیوه تجسم نیکوی جانوران در تخت جمشید تأکیدی بر اهمیت این موجودات است. هستند

 .صورت نقش برجسته ظاهر شده است اشاره کرد که بر دیوار پلکان شرقی آپادانا به

.درستاست4گزینه .112

 .در نقاشی دیواری موسوم به نقدینه خراج، سه حادثه یکجا نشان داده شده است

 دادن سکه به مأمور مالیات -3خارج کردن سکه از دهان ماهی  -2مسیح و حواریون  -1

.درستاست1گزینه .113

ها و  های دو تا سه طبقه با حیاط مرکزی، خیابان سیستم فاضالب شهری، خانه: توان به موارد ذیل اشاره داشت های مهم شهر موهنجودارو می  از ویژگی

ساخت . ر بلند در اطراف شهرپز شده و حصا های منظم و عمود برهم، انبار غله برای توزیع ارزاق، استخر وسیع، بناهای ساخته شده از آجرهای کوره کوچه

 . النهرین مرتبط است اولین طاق و قوس و تأسیس نخستین مدارس با بین

.درستاست2گزینه .114

. البداهه در فکر هنرمند ظاهر شود ولو بدون وقفه به بروز آن بپردازد برند و آن زمانی است که اثر فی کار می بدیهه را معموالً برای موسیقی و شعر به

 .ها را همچون نوارهای موسیقی آزاد بگذارد کوشیده تا خطوط و رنگ« نگاری بدیهه»ای از آثار خود با عنوان  در مجموعه« سکیکاندین»

.درستاست1گزینه .115

بخشی )اسپر ( 3. )ها ستون( 2(. )در ناحیه بیرونی و جلویی بنا)پلکان ( 1: )توان با سه ویژگی توصیف کرد معماری یونان را در دوره باستان و مابعد آن می

 (.ها قرار دارد و شامل کتیبه و طره است که بر فراز ستون

116. گزینه4استدرست.

 .باشد ای می های طالیی و تزیینات چهار حلقه زیورآالت کشف شده مارلیک شامل مهره

.درستاست2گزینه .117

 ماد رانپوش و چوموش 

 .بستن دستار روی کاله از دوره اشکانی دیده شده بود. پا چامه و تن جامه به دوره اشکانی منسوب است صورت شیوه دوخت پوشاک به

.درستاست3گزینه .118

در این وضع باالتنه . های مختلف بدن نسبت به هم کشش معکوس داشته باشد شود که بخش ایستایی تقابلی به حالت ایستادن انسان به نحوی گفته می

« ایستایی تقابلی»اصول . شود کند و در کمر اندکی انحنا ایجاد می پیچند در نتیجه بدن بر یک پا تکیه می محور خالف جهت یکدیگر می و پاها روی یک

 .در یونان ابداع شد. م.در سده پنجم ق

.درستاست1گزینه .119

واری  وی در این فضاها اشکال اندام. سوررئالیستی پیوند دارد کند، با فضاهای تصویری مجسم می« تانگی»کران که  اندازهای بی انگیز چشم خاموشی وهم

 .پردازانه بدیع و در خور تأمل است کار این هنرمند به لحاظ مضامین خیال. کنند را یادآوری می« میرو»آورد که صور انتزاعی آثار  را به نمایش در می
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.درستاست3گزینه .111

 شهر سوخته. جود دارد اما تنبوشه در شرق و جنوب شرقی ایران مثل چغامیش رواج داشته استدر این بنا ساختمان مخصوصی برای تصفیه آب و

 تندیس زن بارداراستحکام بخشی با سفال شکسته و تپه زاغه

.درستاست4گزینه .111

توان از فالش  های تند صورت می ثالً در عکاسی از چهره در نور روز برای از بین بردن سایهم. شود گاهی اوقات در نور روز هم از فالش استفاده می

 .ای است حل مناسب و ساده همچنین برای ایجاد تعادل بین نور بیرون پنجره و فضای داخلی استفاده از فالش راه. استفاده کرد

.درستاست2گزینه .112

های  سامانی هایش را در مضمون مادر و بچه، نابه ها و باسمه ئالیسم اجتماعی است که بهترین طراحیترین هنرمندان ر از برجسته« کته کل ویتس»

های محکم و عاری از  نیز یکی از بانوان هنرمند وابسته به جنبش امپرسیونیسم بود که نقاشی« مری کست». اجتماعی و مبارزه تهیدستان خلق کرد

 .ریدگری در موضوع مادر و کودک آف احساساتی

.درستاست3گزینه .113

های مفرغی این بانوی کارآزموده، صورتی استعاری از  مجسمه. سازی و تصویرگری طبع آزمود هنرمند فرانسوی است که در پیکره« ژرمن ریشیه»

 .موجودات چندگانه است

.درستاست4گزینه .114

در این گونه بازنمایی . اختی چیزهای طبیعی طبق یک شیوه قراردادی استهای اساسی و بازشن به معنای بازنمایی ویژگی (Stylization)نگاری  چکیده

 .پردازی قرار دارد این شیوه در مقابل طبیعت. شود کار برده می سازی، تغییر تناسبات و اغراق صوری به سازی، تکرار منظم، قرینه های ساده معموالً روش

.درستاست2گزینه .115

 .کند پیروی می( تکه چسبانی)از هنرهای سنتی امیران است که اجرای آن از قواعد کالژ قطاعی به معنی هنر کاغذبری، شکلی 

.درستاست1گزینه .116

گرد  سای نیم این ابراز ساینده در حقیقت ترکیبی از سوهان و چوب. طلیقه نوعی ابزار سایش سنتی ایران است که وسعت عملکرد زیادی در سایش دارد

 .ور باریک شده و ظرافت خاصی دارددو سر این ابزار به مر. است

.درستاست3گزینه .117

با وجود آنکه در این دوره نقاشی دیواری و نقاشی روی . در فاصله دو قرن پایانی حیات امپراتوری بیزانس سومین عصر طالیی هنر بیزانس شکل گرفت

 .ی موزاییکی ایاصوفیه و کلیسای چورا اشاره کردها توان به نقاشی از آثار برجسته این دوره می. چوب جایگزین نقاشی موزاییک شد

.درستاست1گزینه .118

پردازی مختصر  نگاری، نمایش سایه روشن به ویژه سایه توجه به طبیعت: عبارتست از( دوره قاجار)های به جای مانده از مکتب تهران  های نقاشی ویژگی

های گرم، عمق نمایی و تقلید  گزینی محدود با تسلط رنگ بندی متقارن و ایستا، رنگ بهای تزیینی و تصویری، ترکی مایه در چهر و لباس، تلفیق نقش

پرداز با رنگ و روغن در  رقابت با هنر عکاسی مربوط به دوره دوم هنر قاجار است و شیوه. سازی به شیوه اروپایی و مرغ با پس زمینه جهان مادی، گل

 .گیرد دوره سوم هنر قاجار شکل می

.ستاستدر2گزینه .119

در کرشمه، خط کرسی . شود تشکیل می( برای کتابت)و کرشمه مهر ( نویسی برای قطعه)کرشمه، خطی جوان و ابتکاری است که از دو نوع کرشمه 

 .باشد کننده آن می بندی و تناسب حرکات تعیین کننده محل و موقعیت حروف و کلمات نیست بلکه ترکیب تعیین

.درستاست4گزینه .121

کرد، برای نخستین بار کتابی  که بر روی آثار و اشیای هنری دوران باستان یونان و رم مطالعه می« یوهان وینکلمن»یک اروپایی به نام . م 1164در سال 

وی با . کردجای مانده از این دو تمدن را معرفی  های به ها و حجاری او در این کتاب آثار معماری، تندیس. به نام تاریخ هنر درباره این دوران نوشت

 .کار برد های هنری را به بندی آثار و اشیای باستانی از قدیم به جدید برای اولین بار اصطالح سبک و دوره طبقه

.درستاست1گزینه .121

قوللر ». گیرد در این نوع نقاشی مضامین مذهبی و حماسی مورد توجه قرار می. در اواخر دوره صفوی شکل گرفت( سازی خیالی)ای  خانه ه نقاشی قهو

 .از اساتید برجسته این سبک هستند« محمد فراهانی»و « محمد مدبر»، «آغاسی

.درستاست3گزینه .122

طور مسطح در مرکز و حوادث فرعی و جانبی  های دیواری آشور، پادشاه همیشه در مرکز قرار دارد و اصل ماجرای صحنه به ها و نقاشی در نقش برجسته

 .اند یین نقش شدههای باال و پا در داخل حاشیه

.درستاست4گزینه .123

در فاصله « لرد الگین»چراکه . شوند و به مرمرهای الگینی شهرت دارند های معبد پارتنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می اکنون بیشتر تندیس

18های  سال 18تا  1 مسلماً . ها را از معبد پایین بیاورد و در کشتی بگذارد تا به انگلستان بفرستد ترین این تندیس سالم میالدی اجازه یافت تا 3

 .ها در خور ستایش است تالش وی در جهت حفظ این تندیس
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 قابل قبول

 

 غیرقابل قبول

.درستاست2گزینه .124

البته نباید از نظر دور داشت که در این . بودند دلیل مهارت در هنر فلزسازی سرآمد در کرمانشاه در عصر صفوی به« کرند»در کرمان و « راین»هنرمندان 

 .رسید در شهر اصفهان به اوج شکوفایی خود دست یافت متر می 3دوره قلمزنی سینه، بشقاب و گلدان که گاه بلندی آنها به 

.درستاست1گزینه .125

ا و امکانات صوری خط نوشته ویا خوشنویسی سنتی را در نقاشی ه یکی از نمایندگان مکتب سقاخانه و در زمره کسانی بود که ویژگی« فرامرز پیالرام»

های هندسی با  بندی انواع ترکیب: های متنوعی زد که مشتمل بودند بر گیری از الگوی سیاه مشق دست به تجربه با بهره« پیالرام». نوگرایی ایرانی آزمود

چوبی با حروف  های این او در ادامه مسیر هنری خویش دست به ساختن کنستروکسیون عالوه بر. های رنگین خوشنویسانه، سیاه مشقهای  بافت نگارشی، طرح

 .سه بعدی زد

.درستاست3گزینه .126

هیر  من. هیر و دلمن اشاره کرد توان به من از آثار این تمدن که در اشکال مختلف موجود است در مجموع می. تمدن مگالتیک در دوره نوسنگی پاگرفت

دلمن، اتاق کوچکی است از دو پایه سنگی و سقف مسطحی از سنگ یکپارچه . طور عمودی روی زمین نصب شده است نگ بزرگی است که بهشامل س

 .اند که بعضی روی زمین و برخی زیر خاک بنا شده

.درستاست4گزینه .127

های تصویری، روایتی،  ن بلند طوماری گنجی همراه با نقاشیگیری ادبیات ژاپن، داستا نخستین میراث محلی هنر ژاپن با ایجاد مدارس اشرافی، شکل

 .زمینه و ساخت تاالر ققنوس پدید آمد سازی زمینه و پس تزیینی ژاپنی با نوعی یکسان

.درستاست2گزینه .128

فاصله کانونی، لنز بزرگتر شده از زاویه  با افزایش. آیند لنزهایی که فاصله کانونی آنها بیشتر از لنزهای نرمال است جز گروه لنزهای تله فوتو به شمار می

نمایی تصویر زیاد است بنابراین  به علت آنکه در این لنزها درشت. برداری از فواصل دور است ترین کاربرد لنزهای تله برای عکس شود رایج دید کاسته می

 .اتر یا سه پایه استفاده کندهای زیاد ش بنابراین عکاس باید از سرعت. شود احتمال تأثیر لرزش دست عکاس تشدید می

.درستاست1گزینه .129

اما سردیس آخناتون و معبد حت شپسوت مقارن با . های قدیم است های اولیه و پیکره کاتب نشسته متعلق به سلسله لوح پیروزی نارمر متعلق به سلسله

 .اند های جدید ساخته شده سلسله

.درستاست4گزینه .131

او نخستین نمونه تمام عیار نقاشی به این شیوه است چرا که وی معتقد بود « شکنان سنگ»تابلوی . شود آغاز می« بهگوستاو کور»نهضت رئالیسم با 

 .هنرمند فقط باید چیزهای مرئی و ملموس را بازنمایی کند
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.درستاست3گزینه .131
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 :در نتیجه

k k

k k k k

 
  

   2 2
112 4 2 4 2 7
72 454 384 4 384

 

 :بنابراین

k k k k k

k

        

   
  

2 27 28 2688 9 18 7 19 888

95 9 25 6216 95 28 9 95 53
7 7 7

 

 :در نتیجه

k

k

k


 

    
 


2

42
6

7 36 3 6 9
148
7

 

.درستاست2گزینه .132

A:                                                             فرض
 

      

1
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( )
A  

    
 

1 6 3 2 2 3 6 3 2 2 3
3 2 2 3

18 123 2 2 3 3 2 2 3
 

 :در نتیجه


  



3 2 2 3 6
6

1 2 3 3 2
 

.درستاست1گزینه .133
k k k k k k          2 1 2 3 2 22 2 2 2 2 2 2 4 

k         :در نتیجه  1 52 2 32 

.درستاست1گزینه .134

کار باید انجام شود                        روز 2 45 9 

روز                    :    اند روز کار کرده 12کارگر،  2 2 15 3 

روز                          روز    12 ان بعد ازکارگرتعداد    2 8 12 

روز:                          اند روز کار کرده 1کارگر،  12 12 1 12 

)روز  22انجام شده بعد از کار  ) 15 1 روز                  25 3 12 42 

کار باقیمانده                   روز 9 42 48 

زمان باقیمانده تا پایان کار                         روز 45 25 2 

د کار کند                     کارگرروزانه بای 48 2 24 

تعداد کارگر جدید                        کارگر 24 12 12 

.درستاست3گزینه .135

a a a b a b
x , a b

a a a(a b) a b

   
   

     
 

 :در نتیجه

( ) ( ) ( )    

      

2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3

6 4 2 4 3 6 4 2 4 3 12
 

.درستاست2گزینه .136

x x

a b
p( ) a( ) b( )

   

        3 2

1
2 1

2
1 1 1 1 3

2 2 3
2 2 2 2 8 2 2

 

 :در نتیجه

a b a b

x x

p( ) a( ) b( ) a b

       

   

       3 2

4 12 24 4 12

3
3 2

2
3 3 3 3 27 9 1

2 2 4
2 2 2 2 8 2 2

 

 :بنابراین

a b a b a b        27 36 4 32 27 36 36 3 4 4 
 :درا ین صورت

a b a b
a a

a b a b

a b a b

       
     

    

       

4 12 4 12
2 16 8

3 4 4 3 4 4

8 5 8 5 13

 

.درستاست2گزینه .137

y ( ) ( ) y
:

x x

    
    

    

3 1 3 3 4
1

2 2 2 2 4
 ABمعادله خط  

 :در نتیجه

:y x y x       3 2  ABمعادله خط  1

y y
:

x ( ) ( ) x

    
   

      

1 1 1 1 2
1

2 4 2 2 2
 BCمعادله خط  
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 :بنابراین

: y x y x     1 2  BCمعادله خط  3

BC
ˆm AB BC B     1 9،ABm  1 

( ) ( ( ))        2 22 2 1 3 16 16 4  ABطول 2

( ( )) ( )         2 24 2 1 1 4 4 2  BCطول 2

AB BC 
  

4 2 2 2
8

2 2
ABCمثلثمساحت 



  

.درستاست8گزینه .831

C D , 1    ،   B C , 1      ،   A B , 1 

  E F , 1     ،    D E , 1   

F E D C B A , ,      7 5 
 :در نتیجه

F F , F , F , F , F , , ,          1 2 3 4 5 7 5 

 :بنابراین

F , , , , F , , F , ,

E , , , , ,

     

  

6 1 5 7 5 6 6 1

1 1 11
 

 :در نتیجه

F E , , , , , ,   1 11 2 1 

.درستاست2گزینه .831

aاگر  2  آنگاهb   و اگرa   آنگاهa b a b b       

a a ba
( ) ( ) ( ( )

a baa

bb a b
( ) ( )

bb a b

 
        

  
 

 
            

1
1 1 1 1

1

1
1 1 1 1 2

1

 

 :در نتیجه

a b a b

a b a b
     2 2 

 
 

.درستاست8گزینه .841

( )        
4 41 22 22 2 3 2 2 3 8 3 4 6 11 4 6 

 :در نتیجه

       
44 4 24 411 4 6 11 4 6 121 96 25 5 5 

.استدرست4گزینه .848

(a (a ) ) ((a ) a )

a

     2 2 2 2 2 2

4

1 1 576

(a )  41 a (a ) (a )   2 2 42 1 1 a 4 a (a )

a (a ) [a(a )]

  

      

2 2

2 2 2 2

2 1 576

576
4 1 576 1 144 12

4

 

 :در نتیجه

a(a ) 1 12 

.درستاست3گزینه .842

BC طول وتر BD DC    6 6 ˆو  12 ˆˆA ,B C        9 6 9 6 3 

 .برابر نصف وتر است 3الزاویه، ضلع مقابل به زاویة  در مثلث قائم

AB                             :بنابراین BC ( )  
1 1

12 6
2 2
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ˆ ˆˆA ,B C        9 6 9 6 3 
 :در نتیجه

AC BC AB AC        2 2 2 2 212 6 144 36 1 8 6 3 
 :چنین هم

EC DE Ĉیا2 DE EC  
1

3
2

 

EC DE DC ( DE) DE DE DE        2 2 2 2 2 2 2 22 6 3 36 12 

 :در نتیجه

DE EC (   2 3 2 2 3 4 3 

 :از طرفی

AE AC EC    6 3 4 3 2 3 
 :بنابراین

AE DE   2 3 2 3 4 3 
.درستاست4گزینه .143

 . در شکل دوم، اعداد زوج ثابت و اعداد فرد روبروی هم، جایشان عوض شده است

 .در شکل سوم، اعداد فرد شکل دوم ثابت و اعداد زوج روبروی هم، جایشان عوض شده است

 .روبروی هم جایشان عوض شود در شکل چهارم، باید اعداد زوج شکل سوم ثابت و اعداد فرد: بنابراین

.درستاست2گزینه .144

)( یکان زوج) )  4 9 5 )( دهگان زوج+ )1 )  9 4 1  33( 2صدگان + )1

 :بنابراین

       99 5 1 1 5 99 5 5 199 
.درستاست4گزینه .145

AE DE EH ( )    
1

8 8 4
2

 

 AH ( ) 
3

8 4 3
2

Ĥ(ارتفاع)  9 

ABCمثلث


B̂ˆالزاویه متساوی الساقین است  قائم  C  45 

ˆ.                                       است Âنیمساز زاویه  AH: در نتیجه ˆHAC C AH HC    45 4 3 

 :رفیاز ط

AC AH HC ( ) ( )      2 2 2 2 24 3 4 3 48 48 96 

AC  4 6 

(HC) AH ( ) ( )    2 21 1
4 3 4 3

3 3
ABCحجم مخروط حاصل از دوران مثلث



 AHحول 

     
1

48 4 3 64 3
3

 

(HE) AH ( ) ( )     2 21 1
4 4 3

3 3
ADEحجم مخروط حاصل از دوران مثلث



 AHحول 

 
64 3
3

 

 
   

64 3 192 3 64 3
64 3

3 3
 حجم جسم حاصل از دوران

               
128 3

3
 

.درستاست4گزینه .146
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.درستاست2گزینه .147

( )   26  مساحت هر دایره 36

OA O A OO O B OB       6 

Oبنابراین در مثلث  OA

  وO O B


 اند االضالع متساوی. 

 :در نتیجه

مساحت دایره 
1
6

OOمساحت قطاع  A

 

( )   
1
36 6

6
OOمساحت قطاع A


 

( ) 23
6 9 3

4
OOمثلث مساحت A


 

 6 9 OOمساحت ناحیه بین قطاع3 A

 و مثلثOO A


 

( )   4 6 9 3 24 36  ناحیه هاشورخورده 4مساحت 3

( ) 2 9 3 18 OOدو برابر مساحت مثلث3 A مساحت لوزیOAO B 

  24 36 3 18  مساحت تمام ناحیه بین دو دایره= مساحت ناحیه هاشورخورده + مساحت لوزی 3

( )   24 18 3 6 4 3 3 

.درستاست4گزینه .148

و زاویه مورد نظر باشند و د و  : فرض   

,:های دو زاویه عبارتند از متمم: در نتیجه 9 9 

 :بنابراین
[( ) ( )]

( )

     

        

9 9 15 18 18

18 15 15 15 16 14 18
 

 :چنین هم

( )        

    

9 9 5 18 5 5

6 6 18 3
 

 :در نتیجه

     
      

      

   
      

   

 

7 3 7 7 21
15 3 2

8 7 9 8 7 9

18 18 1 17
2 1

18 18 2 16

17 16 33

 

.درستاست2گزینه .149

 حجم استوانه= مساحت قاعده ارتفاع

 شعاع دهانه چاه=  1متر 

( )   21 مساحت دهانه چاه= مساحت قاعده استوانه 

   1  حجم خاک چاه= حجم استوانه 1

/حجم مخروط    1 1 2  حجم خاک ریخته شده12

مساحت قاعده  رتفاع ا
1
3

 حجم مخروط

( )   22  مساحت قاعده مخروط4

 :در نتیجه

hمتر 


     



1 12
12 4 9

43
3

 

.درستاست1گزینه .151

 .ه استقسمت مساوی هم تشکیل شده است که دو قسمت آن برداشته شد 4مکعب چوبی از 

A

B

O O
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 (پیش)گروه هنر

حجم چوب برداشته شده از داخل مکعب چوبی  1728 2 864 

.درستاست3گزینه .151

قطر دایره= ضلع مربع =  24  12شعاع دایره 

 224  مساحت مربع محیطی576

( )   212  مساحت دایره144

 
   
576 144

144 36
4

 مساحت ناحیه هاشورخورده بین مربع محیطی و دایره

 قطر دایره = قطر مربع محاطی =  24


   
24 24

12 24 288
2

 مساحت مربع محاطی


  
144 288

72 144
2

 های هاشور خورده بین دایره و مربع محاطی مساحت ناحیه

     144 36 72 144  شورخوردههای ها مساحت ناحیه36

.درستاست3گزینه .152

n(n )


3
2

 ضلعی منتظم nتعداد قطرهای 


 
15 12

9
2

 ضلعی منتظم 12تعداد قطرهای 

15 ضلعی منتظم 12تعداد محورهای تقارن 

 :در نتیجه

 
9

6
15

 

.درستاست2گزینه .153

 :رضف

CE CF a

a a a a a

 

       2 2 2 2 24 2 16 8 2 2
 


 
2 2 2 2

4
2

EFCمساحت مثلث


 

CG CF FG   2 2 4 

( ) 
  
2 2 4 2 2

4 2 4
2

ECGمساحت مثلث


 

EFCمساحت مثلث 


مساحت مثلثECG


 مساحت ناحیه هاشور خوردهEFG


 

       4 2 4 4 4 2         

  4 4 2 16  ناحیه هاشور خورده 4مساحت          2

.درستاست1گزینه .154

ای که باید دوبار شمرده  نقطه است به اضافه نقطه 12نقاط روی مثلث که  بنابراین با شمردن. باشد ترین دایره نیز می ترین دایره، مرکز بزرگ مرکز کوچک

 (ها نیز به همین نتیجه رسید توان با شمردن دایره می. )آید به دست می 13، عدد (ترین دایره مرکز کوچک)شود 

.درستاست4گزینه .155

 .مرکز دایره کوچک وسط، مرکز تقارن شکل است

 .است 4شود تعداد محورهای تقارن شکل  ارن مربع، نتیجه میبا توجه به تعداد محورهای تق

 
 
 

.درستاست4گزینه .156

W mgh J kJ     6 1 15 9 9 

.درستاست1گزینه .157

 . است W1از طناب آویزان است پس نیروی کشش طناب برابر  W1وزنة 

ضلعی منتظم 12 تعداد قطرهای  

ضلعی منتظم 12 تعداد محورهای تقارن  

A B

CD
E

F

G

 درک عمومی فیزیک
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 (پیش)گروه هنر

 :از دو طناب آویزان است پس W2یک قرقره به همراه 

 
W

W W W W W W
W

       2
1 2 1 1 2 1

1
2 2 Wوزن قرقره 1 2 

.درستاست3گزینه .158

 :کنیم فاصلة کانونی عدسی را حساب می

  cm f/ متر  2
D

  
1 1

2
5

 

q cm q p cm
P q f q
           

1 1 1 1 1 1
6 6 3 9

3 2
 

.درستاست2گزینه .159

 .توان الکتریکی با مقاومت نسبت عکس دارد

/  
1

4
25

 

.درستاست4گزینه .161

Q Q m C m C

C

    

       

1 2 1 1 1 2 2 2

29 4 1 1 9 4
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.درستاست4گزینه .161
AC AO

DB DO

  

  

16 8

12 6
 

 

 

AOD AD الزاویه در مثلث قائم AO DO 2 2 2 

AD AO      2 2 28 6 64 36 1 1 

BH باشد ارتفاع لوزی نیز می :AC BD BH AD   
1
2

 مساحت لوزی 

/BH BH     
1

16 12 1 9 6
2

 

.درستاست3گزینه .162

TH  عمود منصفOB است. 

  TBOپس مثلث   TO=OB=Rالساقین است و چون  متساوی TBOمثلث 

  MTO باشد مثلث درجه می 6برابر  Oاالضالع است و زاویه  اویمتس

  Mاست در نتیجه زاویه   MTعمود بر  TOالزاویه است زیرا  قائم

 .درجه است 3برابر 

.درستاست1گزینه .163

 .رو جواب است شکل روبه






.درستاست3گزینه .164

 .رو جواب است هشکل روب

 

 

 

 

 مقاومت اتو

 مقاومت المپ

 توان المپ
 توان اتو

 ترسیم فنی
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 (پیش)گروه هنر

 

.درستاست2گزینه .165

 .رو جواب است شکل روبه

 

 
 

.درستاست1گزینه .166

 .رو جواب است شکل روبه

 
 

 

.درستاست4گزینه .167

 .رو جواب است شکل روبه

 

 

 

.درستاست2گزینه .168

 .رو جواب است شکل روبه
 

 

.درستاست1گزینه .169

 .رو جواب است شکل روبه

 

 

.استدرست3گزینه .171

 .رو جواب است شکل روبه

 

 

.درستاست2گزینه .171

 .رو جواب است شکل روبه

 

 

.درستاست1گزینه .172

 .رو جواب است شکل روبه

 

 

.درستاست4گزینه .173

 .چین رسم شده است شود در شکل با خط با رسم چهار خط کامل می

 

.درستاست2گزینه .174

 (.هفت صفحه افقی، شش صفحه نیمرخ و یک صفحه منتصب سه صفحه جبهی،. )هفده صفحه خاص وجود دارد

.درستاست1گزینه .175

 (.اند صورت مرئی و سه خط نامرئی سیزده خط به. )شانزده خط قائم وجود دارد

 

.درستاست3گزینه .176

 (.اند سه صفحه مرئی و دو صفحه نامرئی. )پنج صفحه جبهی وجود دارد
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 (پیش)گروه هنر

.درستاست2گزینه .177

 درجه 3ح است با توجه به زوایای ایزومتریک جواب صحی

 

 

.درستاست4گزینه .178

 .کنند کند بنابراین صفحات افقی فرم حقیقی خود را حفظ می ها در تصویر مجسم ابلیک زوایای نمای باالی جسم تغییر نمی بین گزینه

.درستاست3گزینه .179

 .باشد برش جواب صحیح می

.درستاست4گزینه .181

 .باشد ها همکف جواب صحیح می بین گزینه. ترین طبقه است اند این پالن مربوط به پایین چین رسم شده ها بعد از خط برش خط با توجه به اینکه پله
 

 
 
 

.درستاست2گزینه .181

همچنین تغییر حرکت و جهت خط از . شده استهای تاکید یافته ساخته های تند یا نقطههای مایل و زاویهباشد که از خطشکل، ضرب آهنگی می

 . سمتی به سمت دیگر نشانگر تردید و شک، انتشار، تنوع و تداوم است

 .بعلت وجود تحرک و پویایی تصویر نسبت به دیگر موارد تقریباً فاقد تمرکز است

.درستاست1گزینه .182

ها تشدید کننده مفهوم یوگا و نرم بودن فرم. باشدهای مختلف آن میگا و حالتهای انسانی و درهم پیچیدگی آن القا کننده یودر تصویر خمیدگی فرم

 . باشدتأکید کننده بر آن چه از نظر جسمی و چه ذهنی می

.درستاست3گزینه .183

ها، یک نند داشتن قوانین یک دومای ماهای سادهتواند از شیوهایجاد این نظم می. شودبخشد و موجب هماهنگی اثر میریتم، تناسب میان اجزا را تحکیم می

 . باشدیکی از قوانین معروف در ایجاد هارمونی و نظم همان تناسبات طالیی می. ها بدست آیدها و یک سومچهارم

.درستاست4گزینه .184

-سازند و آنهایی که دور میش میتر به هم، تنخطوط نزدیک. کندتغییر ضخامت و فاصله تعدادی از خطوط از بقیه، توهم ژرفا و عمق فضایی ایجاد می

همچنین تنوع . به علت تغییر ضخامت و فاصلة نامنظم تغییرات و پرش ناگهانی انجام شده است و به تدریج و پیوسته نیست. روندشوند، در فضا پیش می

 . خطوط و فواصل وجود شباهت را به حداقل رسانده است

.درستاست2گزینه .185

یکپارچگی نور و سایه قابل توجه بوده و همچنین نقش خط . به طراحی حالت اکتفا نکرده است و به جزئیات بیشتری پرداخته است در طراحی ارائه شده، طراح

 .توان نادیده گرفترساند را نمیرا که به تحرک و حالت شتابان طرح کمک می

.درستاست4گزینه .186

 . آورنداند احساس وحدت و انسجام را در کل طرح بوجود میل گرفتههایی که بر پایه مربع شکاشکال مربعی شکل در کنار نوشته

.درستاست4گزینه .187

 . و زمینه، باعث تولید نوعی کنش، حرکت و ادراک حس سه بعدی در اثر می شود( فرم)برخورد میان فیگور 

.درستاست1گزینه .188

دهند و حتی اگر عناصر دیگری در تصویر ته اصلی آن را تنها یک یا چند عنصر شکل میباشد که هسبندی دوره رنسانس معموالً نوعی ترکیب متمرکز میترکیب

 . کنندجلب بیننده به نقطه مورد نظر عمل میباشند همه در جهت

.درستاست2گزینه .189

 . شودمیتمامی حروف به ترتیب از پایین تا به سمت باال شروع و خوانده . باشدشروع کلمه آرش از سمت راست و پایین می

.درستاست3گزینه .191

 . نوع جریان خطوط و پویایی و تحرک آنها و همچنین ایجاد جهت و گردش چشم در تصویر نشان دهنده وجود نوعی ریتم و ضرب آهنگ در تصویر است

 خالقیت تصویری و تجسمی 
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 (پیش)گروه هنر

.درستاست4گزینه .191

ژه هنگامی که عناصر مشابه در یک تصویر، کوچک و به وی. تر در پس زمینه احساس می شوندمعموالً عناصر بزرگتر در پیش زمینه و عناصر کوچک

 . شودبزرگ می شوند احساس عمق بیشتری به بیننده منتقل می

.درستاست1گزینه .192

کشد و خطوط مایل به آسمان نیز نوعی حرکت و خطوط مایل به زمین القا کننده حرکت به سمت سکون و سکوت و رکود است و بار اندوه را به خود می

 . گذاردباال اوج گرفتن و انرژی و شادی را به نمایش می به سمت

.درستاست3گزینه .193

 . باشدتصویر سازی ارائه شده حکاکی روی چوب به شیوه مثبت و اثر ابرهارد هولنسر می

.درستاست1گزینه .194

تر در بخش انتهایی و پشتی ایجاد ر و کمرنگقرارگیری سر بزرگ و تیره در جلوی کادر و گرفتن تقریباً فضای نصف کادر و وجود سرهای کوچکت

 . کنتراست هر چه بیشتر کرده است

.درستاست2گزینه .195

گذاری یا خلق یک نشانه بیرونی است که طی آن یک محصول یا خدمت، نشان یا عالمت سازمانی را چیزی فراتر از نفس نام Brandنام تجاری یا برند 

 . دهدرا نشان می دریافت کرده است و ماهیت و ویژگی آن

.درستاست3گزینه .196

در این . اندنیروهای تضاد، توازن، هماهنگی، تعادل و حرکت توسط سطح و خط در کادر ایجاد شده. این طراحی با روش طراحی تمثیلی اجرا شده است

 . شودآرامش، لطافت، عطوفت و تعمق در چهره یک جوان احساس می« معنی و حالت» طراحی 

.درستاست2گزینه .197

 . باشدتیرگی و کدری منتقل کننده غم و روشنی و نمادی از شادی می. باشندهای دارای کنتراست میسؤال مربوط به زوج

.درستاست1گزینه .198

-از شکل در تصویر ضرب آهنگی دیده می شود که در آن هر گروه. اندتصویر شامل چهار عدد چوب کبریت است که به صورت نقطه و خط بازسازی شده

 .ها بدون انقطاع ترسیم شده است و گذرا از شکلی به شکل دیگر است

.درستاست3گزینه 

جایی نداشته و بجای آن .... ترکیب منتشر نوعی ترکیب غیرمتمرکز است که در آن نقطه عطف و توجه، فضای مثبت و منفی، نور متمرکز، ایستایی و 

 . شودها دیده میزین آنها شده است که این ترکیب بیشتر در آثار و صنایع دستی ایرانیتداوم و گسترش، استمرار و پویایی جایگ

.درستاست4گزینه .199

 . توان تکنیک طرح را با روش قلم آهنی و قلمو مرکب تشخیص دادبا توجه به نوع بافت آبرنگی و مرکبی و نیز خطوط محکم و واضح و مشخص می

 
 
 
 
 
 

211. گزینه 3استدرست.

 .گرفتترین شکل صحنه، صحنه سه سویه است که نوعی از آن در سده پنجم قبل از میالد به وسیلة یونانیان مورد استفاده قرار میقدیمی

.درستاست 1گزینه .212

 .گردده برگزار میپس از اسالم به صورت بازی میرنوروزی باقی مانده و هنوز هم در برخی از دهات دور افتاد« برنشستن کوسه»جشن 

213. گزینه 2استدرست.

ی آوازیش شکل یافت، آواز ممکن بود به صورت مستقل های بلندتری داشت و جنبهداستان. گرد پیدا شدهای دورهی مضحکه بین لوتیتقلید از ادامه

 .ها به آواز نبودخوانده شود، اما محاوره

.درستاست 4گزینه .214

 .های محلی این سرزمین درهم آمیخته استهای رقص کالسیک هند و روایتهای مذهبی، سنتبا اندیشه کاتاکالی پانتومیمی است که

 خالقیت نمایشی 
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.درستاست 2گزینه .215

 .رودها به کار میهدف از کرکسیون ایجاد تناسب مابین فرم و اعضای چهره بازیگر است که برای بعضی از شخصیت

.درستاست 1گزینه .216

تر از درام درباری یا غنایی شبیه درام نو، با این وجود کابوکی از این نوع درام نشئت گرفت و گسترش ت نمایشی متداولکابوکی نوعی درام ژاپنی اس

 .یافت

.درستاست 4گزینه .217

 .ای در ایران بنیاد یافتدر پایان جنگ جهانی دوم، تئاتر غربی به شکل کامالً حرفه

.درستاست 1گزینه .218

پرداخت که پس از بازگشت از سفر نوشت که به مسخره کردن ایرانیانی می( 1301)ی به نام جعفرخان از فرهنگ آمده احسن مقدم نمایش هجویه

 .کردندها و اصطالحات فرانسویان استفاده میفرانسه از واژه

.درستاست 3گزینه .219

اندازه عروسک تقریباً . ژاپن است« عروسکی»ترین نوع نمایش هنرمندانه
3
4

 .دهندقامت انسان است و هر عروسک را دو یا سه نفر حرکت می 

.درستاست 4گزینه .211

های پسامدرنیسم و پسا بسیاری از جنبه. اندپایگاه متمایزتری داشته( 1342متولد )های رابرت ویلسن های آف ـ آف برادوی، نمایشدر میان گروه

 . ر او دیدتوان در آثاساختارگرایی را می

.درستاست4گزینه .211

 . شودکار برده میزمینه بیشتر از هر چیزی برای نشان دادن عمق میدان بهاغلب قرار دادن یک سوژه در پیش

.درستاست1گزینه .211

 . ن بریتانیا استتبدیل شده و در حال بلعید( اشاره به اشغال اروپاست)نقشه اروپا به نهنگی نازی « نبرد بریتانیا»در تصویری از فیلم 

.درستاست4گزینه .212

 .اندها در تاریخ سینما مورد ستایش قرار گرفتهتارکوفسکی کارگردان روس، هفت فیلم ساخته است که همة آن

.درستاست4گزینه .213

 .مربوط به سینمای جنگ دفاع مقدس نیستند« روز واقعه»و « بمانمخواهم زندهمی»، « شوکران»های فیلم

.درستاست3گزینه .214

در . گیرندهای روشنتر رنگ میهای سیاه و خاکستری ثابت ولی قسمتکنند، قسمتدر روش تینتینگ فیلم قبالً ظاهر شده را در طشتک رنگ فرو می

 .گیرندتر تصویر رنگ میهای تیرهشود و قسمتشود رنگ در حین ظهور نسخه مثبت افزوده میتونینگ عکس این عمل می

.تاستدرس3گزینه .215

 . آوردشگردی در طراحی پیرنگ است که داستان را به حرکت درمی« مک گافین»

.درستاست2گزینه .216

دهد و بیشترین تفاوت در یک صحنه ساکن با یک آن صحنه را نشان می (tempo)وگو و کنش تمپوی میزان تحرک در هر صحنه به واسطة گفت

 . ستصحنه با ضرباهنگ تند در تمپوی آن دو صحنه ا

.درستاست2گزینه .217

های خاصی احتیاج زمانی، با حرکت آهسته مورد استفاده قرار گیرند ولی فیلمبرداری سریع به دوربین توانند برای فیلمبرداری با برشها میاغلب دوربین

 . دارد

.درستاست3گزینه .218

کند و اینکه انسانی خود را ای عالقمند معرفی میساز معروف به خانوادهداستان مربوط به حسین سبزیان است که خود را به جای محسن مخملباف فیلم

 . گذارد مضمون اصلی فیلم استتر از دست میجای دیگری که موفق
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.درستاست1گزینه .219

دهد که در حال می های شفاف را طوری نشاننشینند که نقاشینوعی سرگرمی است که تماشاگران در مقابل تغییرات نوری می (diorama)« دیوراما»

 . آیندنظر میحرکت به

 

 
 
 
 

.درستاست1ینهزگ .221

 های جدیدی در اجراهای این گروه سازها پیدا شده است، از جمله های اخیر تکنیک در سال. شوند ها محسوب می سازهای زهی جزء خانواده کوردفون

 .شود روی ویلن که به چهار شکل اجرا می (pizzicato)پیتزیکاتو 

.درستاست4گزینه .222

طور کلی آکوردها  به. نامند گیرد که آن را آکورد ماژور می های ماژور یا مینور هارمونیک و ملودیک قرار می روی درجه پنجم گام« آکورد دومینانت»

 ... شاد، غمگین، سرد، گرم و : تأثیرات مختلفی دارند مانند

.درستاست4گزینه .223

ها  ممبرانوفون: تواند سازهای مختلفی را معرفی کنند مانند ها می توان به چهار بخش تقسیم نمود که هریک از این بخش را می سازهای ارکستر سمفونیک 

 .هستند که قسمتی از آن ساز را پوست مصنوع یا حیوان تشکیل داده است( با کوک معین و غیرمعین)که شامل سازهایی 

.درستاست2گزینه .224

از آن جمله . بنابراین نیاز به اصطالحاتی دارد که این حاالت دورنی و بیرونی را بیان کند. ی دیگر مبین احساسات متنوع استموسیقی مانند هنرها 

این اصطالح، در یک مفهوم گسترده هر چیزی . گرفته شده است« ملودی»به معنی ( (agogeرا نام برد که از ریشه آلمانی  (agogic)توان آگوژیک  می

 (Accellerando)، اچلراندو (تدریج سرعت را کم کردن به) (Rallentando)« رالنتادو»: گیرد مانند االت توصیفی در رابطه باشد دربرمیرا که با ح

 ...و اصطالحات دیگر ( تدریج سرعت را زیاد کردن به)

.درستاست4گزینه .225

که در واقع دو رقص سه ضربی آهسته ( سماجت و تکرار هستند)« اس استیناتوب»های مستمر براساس  دو گونه دیگر از واریاسیون« شاکن»و « پاساکالیا» 

چند واریاسیون روی تم استیناتو است که معموالً در بخش باس یافت « پاساکالیا»اصوالً . اند برخی در مورد تفاوت این دو با یکدیگر تردید داشته. بودند

 .شود تا یک خط ملودی ها ظاهر می ای از هارمونی صورت سلسله استیناتو است که عمالً بههای روی باس  واریاسیون«  شاکن»که  در حالی. شود می

.درستاست3گزینه .226

با ورود سیستماتیک « تماتیک»این وحدت . شود ظاهر می« تماتیک»ای از وحدت  اغلب درجه« پوئم سمفونیک»یا « اپرا»در طول « الیت موتیف» 

 . ها را در موسیقی وارد کرد الیت موتیف« واگنر». شود های مختلف اپرا تکرار می به شکل اولیه یا تغییریافته در جایگاهمند یک تم و مجدداً همان تم  نظام

.درستاست3گزینه .227

و  کند هایی است که اجرا می تر از نت شناخت سازهای ارکستر سمفونیک از جهت انتقاالت مانند کرآنگله که صدادهندگی آن یک پنجم درست پایین 

صدایی، شدت و ضعف، حجم صدا، وسعت و گستره صوتی،  تواند برای هم کند می های است که اجرا می تر از نت ساکسوفون که یک ششم بزرگ پایین

 .مورد استفاده قرار گیرد... ها و  انواع هارمونیک

.درستاست2گزینه .228

بنابراین . شود از درجه دوم گام ماژور شروع می« دورین»های ماژور است مثالً چون  های شناخت مدهای کلیسایی، منطبق نمودن آنها با گام یکی از راه 

 .شود باشد که از درجه دوم آن شروع و ختم می که دارای پنج دیز است متعلق به گام سی ماژور می« مددورین»

.درستاست1گزینه .229

برای نوازندگان، ... ها و  ، وسعت و گستره صوتی، انواع هارمونیکشناخت سازهای ارکستر سمفونیک از جهت انتقاالت، شدت، حجم پوزیسیون 

های خود را به نسبت آگاهی خویش  توانند خالقیت کنندگان، آهنگسازان و رهبران ارکستر بسیار پُراهمیت و تأثیرگذار است، هنرمندان فوق می تنظیم

 .بیان کنند
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.درستاست3گزینه .231

 .یا مترادف از نکات اولیه مبانی موسیقی است« آنهارمونیک»ف ها و تعری شناخت عالئم ترکیبی گام 

.درستاست4گزینه .231

عود در حال حاضر با پنج سیم جفتی کوک . النهرین وجود داشته است ترین نمونه عود حدود دو هزار سال قبل از میالد در فرهنگ کهن بین قدیمی 

بار در تصاویر سفالین ایران  عود با دسته کوتاه برای اولین»الزم به یادآوری است که . دشود که قابلیت در شش سیم جفت و یک سیم تک را هم دار می

آالت  در نسخ خطی فارسی موسیقی، عود اشرف( از طریق اسپانیا. )میالدی وارد اروپا شد 10این ساز درقرن . خورد چشم می  قرن هشتم قبل از میالد به

 .آید به حساب می

.درستاست2گزینه .232

ای است که  از سازهای کالویه« چلستا». باشد خت سازهای ارکستر سمفونیک یکی از موارد بسیار بااهمیت است که بیشتر موردتوجه آهنگسازان میشنا 

 .از این ساز استفاده کرده است« باله فندق شکن»در سوئیت « چایکوفسکی». در اواسط دوره رمانتیک ساخته شد، صدای آن شبیه سنتور است

.درستاست1گزینه .233

های مشخص آن  های شفاف و کادانس بندی ها و جمله تر بودن ملودی های مختلف کوتاه های موسیقی کالسیک در مقایسه با سایر دوره یکی از ویژگی 

 .است

.درستاست1گزینه .234

ها که شامل  مانند ایروفون. سازها وجود دارندتوان به چهار بخش بزرگ تقسیم نمود که در هر بخش تعداد مختلفی از  سازهای ارکستر سمفونیک را می 

ها، سازهایی که قسمتی از آن را پوست فرا گرفته است و باالخره سازهای  ممبرانوفون. سازهای زهی: ها کوردوفون. است  سازهای بادی چوبی و برنجی

 .ندباش ای با صدای معین و غیرمعین است که خودصدا نیز می ایدویوفون که شامل سازهای کوبه

.درستاست1گزینه .235

برای نوازندگان، ... ها،  آمیزی صوتی، هارمونیک شناخت سازهای ارکستر سمفونیک از جهت گستره صوتی، انتقاالت، شدت و حجم صدا، پوزسیون، رنگ 

های خود را بیان  ی خویش خالقیتتوانند به نسبت آگاه هنرمندان فوق می. کنندگان، آهنگسازان و رهبران ارکستر بسیار پُراهمیت و مؤثر است تنظیم

 .کنند

.درستاست3گزینه .236

های متعدد از دوران  دارای گوشه. های محلی ایران است شور ریشة بسیار قدیمی دارد و مبنای بیشتر موسیقی. است« شور»یکی از ملحقات « دشتی» 

( با اختالف فاصله درجه دوم)« مینور آنتیک یا تئوریک»و « مد فریژین»یه گام این دستگاه بیشتر شب. نوازندگی باربد دوره ساسانیان تا عصر حاضر است

 .است

.درستاست4گزینه .237

مانند سازهای . توان به چهار بخش بزرگ تقسیم نمود که در هر بخش تعداد  مختلفی از سازها وجود دارند طور کلی سازهای ارکستر سمفونیک را می به 

 .ای با صدای معین و بدون صدای معین، سازهای زهی، سازهای خود صدا وبهبادی چوبی، بادی برنجی، سازهای ک

.درستاست3گزینه .238

. هستند... آکوردها دارای تأثیرات مختلفی مانند شاد، گرم، سرد، غمگین و. شود از قرار گرفتن دو فاصله سوم بر روی هم یا چند صدا، آکورد ساخته می 

 .های هنرمندان مفید باشد تواند در جهت خالقیت شناخت موارد فوق می. یک صدا اما دو نام مختلف دارندهای مترادف نیز دارای  ها یا گام نت

.درستاست2گزینه .239

های سل، ر،  دارای پنج سیم، با کوک( رومانتیکاوایل )این ساز در گذشته . کنترباس یکی از سازهای ارکستر سمفونیک، جاز و گاهی ارکستر نظامی است 

 .کرد و یا سی بود که در ارکسترهای فوق اجرای نقش میال، می، د

.درستاست2گزینه .241

نوازند با صدای  نتی که می)گیرند، انتقالی  هایی که در عصر حاضر مورد استفاده قرار می کلیه کالرینت. از خانواده سازهای بادی چوبی است« کالرینت» 

کنندگان موسیقی، رهبران ارکستر با آشنایی از این نوع موارد است که  ی است آهنگسازان، تنظیمبدیه. شوند محسوب می( دیاپازون یا پیانو متفاوت است

 .کنند های خود را بیان می توانند خالقیت می
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.درستاست4گزینه .241

 .اب هادی الکتریکی هستندیکی از ویژگی شیشه، هدایت الکتریکی است که در حالت جامد عایق الکتریکی خوبی هستند ولی در حالت مذ

.درستاست2گزینه .242

 .های سرامیکی ترکیبی از فلدسپات، کائولین، کوارتز و خاک رس است که ظاهری متبلور دارد چسب

.درستاست1گزینه .243

الیه روی هم   صورت الیه به های کوچکی هستند که در رنگ ها پولک رنگ آلومینیوم مخلوطی از پودر آلومینیوم با ورنی یا الک مصنوعی است آلومینیوم

 .گیرند قرار می

.درستاست3گزینه .244

 .شود مهره برای این کار استفاده می  های عقیق پشم صدف و سنگ کنند که از سنگ پس از آهار زدن کاغذ را مهره می

.درستاست1گزینه .245

های لیت که در لیتوگرافی صنعت چاپ کاربرد دارد از این  ستند فیلمهای سبز و آبی حساسیت دارند و نسبت به نور قرمز خنثی ه ها به رنگ این فیلم

 .اند دسته

.درستاست4گزینه .246

صورت خاک  اش را از دست داده و به ور شدن در آب چسبندگی ای است و در صورت غوطه الی در حالت غیراشباع دارای چسبندگی قابل مالحظه

 .آید غیرچسبنده درمی

.درستاست1گزینه .247

 .هایی از جنس ابریشم بوده که بر روی آن نقش شعله پیکان وجود دارد ت یا دارایی پارچهایکا

.درستاست4گزینه .248

 .سازند هایی با همین عنوان متصل می با چسب PVCهای فاضالب ساختمان از جنس  لوله

.درستاست2گزینه .249

کردند به رنگ کرم مایل به سفید است و انعطاف  از این الیاف البسه تهیه می ها ترین الیاف برگی سیسال است که ساکنان قدیمی مکزیک و ازبک مهم

 .کمی دارند

.درستاست2گزینه .251

 .گویند توان از اکسید منگنز استفاده کرد و به آن مُغن می ای تا بنفش در لعاب می برای ایجاد رنگ قهوه

.درستاست1گزینه .251

 .برگ است و خیلی سنگین هستندسرخدار و کاج آمریکایی جزو درختان سوزنی 

.درستاست3گزینه .252

 .ای است این الیاف تابدار بوده و به رنگ زرد روشن و یا قهوه. الیاف بلند الیافی هستند که طول آنها به اندازه طول خاص نژاد بذر خود رسیده باشد

.درستاست1گزینه .253

 .گویند دوزی می ها آجیده وزی آند به قرار دادن الیة نازکی از پنبه بین دو پارچه و بخیه

.درستاست3گزینه .254

 .آید سنگ آهک قیر بسیار محکم است و از ترکیب قیر مایع و آهک بوجود می

.درستاست3گزینه .255

 .پذیری کمی دارد تراش از نوع فوالد خشک و سخت است و انعطاف تیغه قلم

.درستاست3گزینه .256

 .شوند تقسیم می( قابل شستشو)و آبی ( ضدآب)ی ماژیک به دو نوع الکی ها قلم. جنس نوک قلم ماژیک از نمد است

 خواص مواد
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.درستاست4گزینه .752

 .شود ای مایل به بنفش حاصل می از پوست پوسیده اولیه گردو رنگ قهوه

.درستاست7گزینه .752

 .شود کند از آن استفاده نمی روغن گردو چون رنگ را چسبناک و قارچی می

.درستاست4گزینه .752

 .شود حاصل میخصوصی دارد و در آب غیرمحلول و قابل اشتعال است و از بعضی درختان کاج  تربانتین بوی تند به

.درستاست7گزینه .762

4/به  Phبا اضافه نمودن زاج سفید،  5/تا  5 صورت  رنگ و سفید است، که در طبیعت به پتاسیم، بلوری بی –زاج سولفات آلومینیوم . یابد افزایش می 5

 .شود ائولینیت یافت میکانی ک
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